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І. План моніторингових досліджень,  що проводяться ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

№ 
з/
п 

Адмін-
територія 

Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

(в пробах / дослідженнях) 

Терміни 
проведен

ня 
(місяць) 

Фізико-хімічні Мікробіологічні 
1 м. Дніпро КЗ 

«Дніпропетровський 
обласний 
онкологічний 
диспансер» ДОР» 

м. Дніпро, вул. 
Гавриленка, 1; 
вул.Космічна, 
21 
 

Стан системи 
інфекційного 
контролю та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження  

1.Мікроклімат-20 
вимірів/60 
досліджень; 
2.Рентгенівське 
випромінювання-10 
вимірів/10 
досліджень; 
3.Повітря закритих 
приміщень-5/10 
4.Страви на 
калорійність - 3/15; 
5. Якість термічної 
обробки -1/1; 
6. Вода питна -1/7; 
7.Повітря робочої 
зони (кабінети 
рентгендіагностики) 
- 2/6; 
8. Деззасоби - 3/3 

1.Змиви з епідзначущих 
об`єктів – 200 проб / 400 
досл. 
2.Матеріал на стерильність 
епідзначущих об’єктів 
внутрішнього середовища 
стаціонару хірургічного 
профілю – 60 проб / 120досл. 
3. Вода питна -2/8; 
4 Контамінація дезрозчинів – 
 5 проб / 10 досл.; 
 антисептиків – 5 проб /10 
досл , рідкого мила - 5 проб 
/10 досл.  
5. Обстеження персоналу на 
бактеріальне носійство  
патогенного  стафілококу  — 
20 осіб (20 проб / 40 досл.) 
6. Вивчення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів - 
потенційних збудників 
внутрішньолікарняних 
інфекцій, що контамінують 
об`єкти внутрішнього 
середовища стаціонару, 
колонізують руки та 
спецодяг персоналу. 

Серпень 
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7. Аналіз медичної 
документації, історій хвороб 
та інше  

2 м. Дніпро КЗ 
«Дніпропетровський 
обласний клінічний 
центр кардіології та 
кардіохірургії» ДОР» 

м. Дніпро,  
вул. Князя 
Володимира 
Великого, 28 

Стан системи 
інфекційного 
контролю та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан 
лабораторної 
діагностики 
збудників 
вірусних та 
бактеріальних 
інфекцій 

1. Мікроклімат - 20 
вимірів/60 
досліджень; 
2. Рентгенівське 
випромінювання - 10 
вимірів/10 
досліджень; 3. 
Повітря закритих 
приміщень - 5/10 
4. Страви на 
калорійність - 3/15; 
5. Якість термічної 
обробки - 1/1; 
6. Вода питна - 1/7; 
7. Повітря робочої 
зони (кабінети 
рентгендіагностики)-
2/6; 
8. Деззасоби-3/3 

1. Змиви з епідзначущих 
об`єктів – 100 проб / 200 
досл. 
2. Матеріал на стерильність 
епідзначущих об’єктів 
внутрішнього середовища 
стаціонару хірургічного 
профілю 30 проб / 60 досл. 
3. Вода питна -1/4; 
4 Контамінація дезрозчинів – 
5 проб / 10 досл., 
антисептиків – 5 проб /10 
досл , рідкого мила - 5 проб 
/10 досл.  
5. Обстеження персоналу на 
бактеріальне носійство  
патогенного  стафілококу  — 
10 осіб (10 проб / 20 досл.) 
6. Вивчення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів - 
потенційних збудників 
внутрішньолікарняних 
інфекцій, що контамінують 
об`єкти внутрішнього 
середовища стаціонару, 
колонізують руки та 
спецодяг персоналу. 
7. Аналіз медичної 

Червень  
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документації, історій хвороб 
та інше  

3 м. Дніпро КЗ 
«Дніпропетровська 
обласна клінічна 
лікарня 
ім. І.І. Мечникова» 
ДОР» 

м. Дніпро,  
пл. Соборна, 14 

Стан системи 
інфекційного 
контролю (в 
акушерсько-
гінекологічних 
відділеннях) та 
виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів в ЛПЗ 
Стан організації 
лабораторної 
діагностики 
збудників 
інфекційних та 
паразитарних  
захворювань 

1. Мікроклімат-20 
вимірів/60 
досліджень; 
2. Рентгенівське 
випромінювання - 10 
вимірів/10 
досліджень; 
3. Повітря закритих 
приміщень - 5/10 
4. Страви на 
калорійність - 3/15; 
5. Якість термічної 
обробки - 1/1; 
6. Вода питна - 1/7; 
7. Повітря робочої 
зони (кабінети 
рентгендіагностики)-
2/6; 
8. Деззасоби-3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Змиви з епідзначущих 
об`єктів –  100 проб / 200 
досл. 
2. Матеріал на стерильність 
епідзначущих об’єктів 
внутрішнього середовища 
стаціонару хірургічного 
профілю 30 проб / 60 досл. 
3. Вода питна - 1/4; 
4.  Контамінація дезрозчинів 
– 5 проб / 10 досл., 
антисептиків – 5 проб /10 
досл , рідкого мила - 5 проб 
/10 досл.  
5. Обстеження персоналу на 
бактеріальне носійство  
патогенного  стафілококу  — 
10 осіб (10 проб / 20 досл.) 
6. Вивчення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів - 
потенційних збудників 
внутрішньолікарняних 
інфекцій, що контамінують 
об`єкти внутрішнього 
середовища стаціонару, 
колонізують руки та 
спецодяг персоналу. 
7. Аналіз історій хвороб,  
перевірки медичної 
документації та інші  

Травень  
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    Стан організації 
надання  

антирабічної 
допомоги   

  Жовтень 

4 м. Дніпро  КЗ 
«Дніпропетровська 
обласна дитяча 
клінічна лікарня» 
ДОР» 

м. Дніпро, вул. 
Космічна, 13 

Стан системи 
інфекційного 
контролю та 
виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  
Стан 
лабораторної 
діагностики  
інфекційних 
захворювань, в 
т.ч.паразитарних. 
Стан організації 
надання  
антирабічної 
допомоги   
 

1. Мікроклімат-20 
вимірів/60 
досліджень; 
2. Рентгенівське 
випромінювання - 10 
вимірів/10 
досліджень; 
3. Повітря закритих 
приміщень - 5/10 
4. Страви на 
калорійність - 3/15; 
5. Якість термічної 
обробки - 1/1; 
6. Вода питна - 1/7; 
7. Повітря робочої 
зони (кабінети 
рентгендіагностики)-
2/6; 
8. Деззасоби - 3/3 
 
 
 

1.Змиви з епідзначущих 
об`єктів – 100 проб / 200 
досл. 
2. Матеріал на стерильність 
епідзначущих об’єктів 
внутрішнього середовища 
стаціонару хірургічного 
профілю – 30 проб / 60 досл. 
3. Вода питна-1/4; 
4 Контамінація дезрозчинів – 
5 проб / 10 досл., 
антисептиків – 5 проб / 10 
досл , рідкого мила - 5 проб / 
10 досл.  
5. Вивчення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів - 
потенційних збудників 
внутрішньолікарняних 
інфекцій, що контамінують 
об`єкти внутрішнього 
середовища стаціонару, 
колонізують руки та 
спецодяг персоналу 

Квітень  
 

5 м. Дніпро   КЗ 
«Дніпропетровська 
обласна клінічна 
офтальмологічна 
лікарня» ДОР» 

м. Дніпро, пл. 
Соборна, 14 

Стан системи 
інфекційного 
контролю та 
моніторинг 
ефективності її 

1.Мікроклімат-20 
вимірів/60 
досліджень; 
2. Рентгенівське 
випромінювання - 10 

1. Змиви з епідзначущих 
об`єктів – 50 проб / 100 досл. 
2. Матеріал на стерильність 
епідзначущих об’єктів 
внутрішнього середовища 

Травень 
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впровадження 
Стан 
лабораторної 
діагностики 
збудників 
інфекційних 
захворювань 

вимірів/10 
досліджень;  
3. Повітря закритих 
приміщень - 5/10 
4. Страви на 
калорійність - 3/15; 
5. Якість термічної 
обробки - 1/1; 
6. Вода питна - 1/7; 
7. Повітря робочої 
зони (кабінети 
рентгендіагностики) 
- 2/6; 
8.Деззасоби-3/3 

стаціонару хірургічного 
профілю 30 проб / 60 досл. 
3. Вода питна - 1/4; 
4. Контамінація дезрозчинів 
– 2 проби / 4 досл., 
антисептиків – 2 проби / 4 
досл , рідкого мила - 2 проби 
/ 4 досл.  
5. обстеження персоналу на 
бактеріальне носійство  
патогенного  стафілококу  — 
10 осіб (10 проб / 20 досл. 
6. Вивчення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів - 
потенційних збудників 
внутрішньолікарняних 
інфекцій, що контамінують 
об`єкти внутрішнього 
середовища стаціонару, 
колонізують руки та 
спецодяг персоналу. 
7. Аналіз медичної 
документації  

6 м. Дніпро КЗ «Обласна 
стоматологічна 
поліклініка» 

м. Дніпро, вул. 
Михайла 
Грушевського, 
65 

Стан системи 
інфекційного 
контролю та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 

1. Мікроклімат-20 
вимірів/60 
досліджень; 
2. Рентгенівське 
випромінювання-10 
3. Повітря закритих 
приміщень - 5/10 
6. Вода питна - 1/7; 
7. Повітря робочої 
зони (кабінети 

1.Змиви з епідзначущих 
об`єктів – 50 проб / 100 досл. 
2. Матеріал на стерильність 
епідзначущих об’єктів 
внутрішнього середовища 
стаціонару хірургічного 
профілю 30 проб / 60 досл.  
3. Вода питна - 1/4; 
4. Обстеження персоналу на 
бактеріальне носійство  

Липень  
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рентгендіагностики) 
- 2/6; 
8. Деззасоби -3/3 
вимірів/10 
досліджень 

патогенного  стафілококу  — 
10 осіб (10 проб / 20 досл.) 
5. Контамінація дезрозчинів 
– 2 проби / 4 досл., 
антисептиків – 2 проби / 4 
досл , рідкого мила - 2 проби 
/ 4 досл.  
6. Вивчення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів - 
потенційних збудників 
внутрішньолікарняних 
інфекцій, що контамінують 
об`єкти внутрішнього 
середовища стаціонару, 
колонізують руки та 
спецодяг персоналу. 
7. Аналіз медичної 
документації тощо 

7 м. Дніпро КЗ 
«Дніпропетровське 
обласне клінічне 
лікувально-
профілактичне 
об’єднання 
«Фтизіатрія» ДОР» 
 

м.Дніпро,  
вул. Бехтерева, 
12 
 
 
 
 
 
 

Стан 
впровадження 
інфекційного 
контролю у 
протитуберкульоз
них закладах 
Стан 
лабораторної 
діагностики 
збудників 
вірусних інфекцій 

  Лабораторний контроль  - 
файл ВСП «Дніпровський 
МВЛД» 

Березень 
 
 

8 м. Дніпро КЗ 
«Дніпропетровський 
обласний 

м. Дніпро, 
вул. 
Новосельна, 1 

Стан організації 
лабораторних 
досліджень на 

1. Мікроклімат - 20 
вимірів/60 
досліджень; 

Вода питна - 1/4 
 

 
Листопад 



7 
 

наркологічний 
диспансер» ДОР» 

групу особливо 
небезпечних та 
небезпечних 
інфекцій   
 

2. Повітря закритих 
приміщень - 5/10 
3. Страви на 
калорійність - 3/.15; 
4. Якість термічної 
обробки - 1/1; 
5. Вода питна-1/7; 
6. Деззасоби -3/3 
вимірів/10 
досліджень 

9 м. Дніпро КЗ 
«Дніпропетровська 
міська лікарня № 21  
ім. 
проф.Е.Г.Попкової» 
ДОР  
 

м. Дніпро, вул. 
Канатна, 17 

Готовність 
закладу до дій у 
випадку 
виявлення хворих 
особливо 
небезпечними 
інфекціями .  
Стан 
лабораторної 
діагностики 
збудників 
інфекційних 
захворювань 

 Лабораторний контроль  - 
файл ВСП «Дніпровський 
МВЛД» 

      
Травень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 
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Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 
Місце  відбору Кількість проб / досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

м. Дніпро КП 
«Дніпроводоканал» 

Кайдацька НФС фізико-хімічні – 4 / 120 мікробіологічні – 4 / 16 Лютий, квітень, 
липень, жовтень 

радіологічні – 4 / 12  паразитологічні – 4 /8 Лютий, квітень, 
липень, жовтень 

токсикологічні – 4 / 32 вірусологічні – 4 /16 Лютий, квітень, 
липень, жовтень 

КП 
«Дніпроводоканал» 

Ломовська НФС фізико-хімічні – 4 / 120 мікробіологічні – 4 / 16 Лютий, квітень, 
липень, жовтень 

радіологічні – 4 / 12  паразитологічні – 4 /8 Лютий, квітень, 
липень, жовтень 

токсикологія – 4 / 32 вірусологічні – 4 /16 Лютий, квітень, 
липень, жовтень 

КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 2 вул. Орловська, 20 фізико-хімічні – 4 / 32 мікробіологічні – 4 / 16 Березень, травень, 
серпень, листопад 

КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 3 вул. 
М. Грушевського, 60н 

фізико-хімічні – 4 / 32 мікробіологічні – 4 / 16 Березень, травень, 
серпень, листопад 

КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 4 вул. Кутузова, 6 фізико-хімічні – 4 / 32 мікробіологічні – 4 / 16 Березень, травень, 
серпень, листопад 

КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 5 вул. Єрмолової, 31н фізико-хімічні – 4 / 32 мікробіологічні – 4 / 16 Березень, травень, 
серпень, листопад 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення 

(місяць) 
 

м. Дніпро КП 
«Дніпроводоканал» 

Кайдацька НФС фізико-хімічні – 4 / 16 Лютий, квітень, липень, 
жовтень 

КП Ломовська НФС фізико-хімічні – 4 / 16 Лютий, квітень, липень, 



9 
 

«Дніпроводоканал» жовтень 
КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 2 вул. Орловська, 20 фізико-хімічні – 4 / 16 Березень, травень, серпень, 
листопад 

КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 3 вул.  
М. Грушевського, 60н 

фізико-хімічні – 4 / 16 Березень, травень, серпень, 
листопад 

КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 4 вул. Кутузова, 6 фізико-хімічні – 4 / 16 Березень, травень, серпень, 
листопад 

КП 
«Дніпроводоканал» 

ВНС № 5 вул. Єрмолової, 31н фізико-хімічні – 4 / 16 Березень, травень, серпень, 
листопад 

 
 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення 
(місяць) 

 
м. Дніпро Водозабір Кайдацька НФС фізико-хімічні – 8 / 232 мікробіологічні – 8 / 

24 
Лютий, квітень, липень, 
жовтень 

радіологічні – 8 / 24  паразитологічні – 8 / 
16 

Лютий, квітень, липень, 
жовтень 

токсикологія – 8 / 168 вірусологічні – 8 / 32 Лютий, квітень, липень, 
жовтень 

м. Дніпро Водозабір Ломовська НФС фізико-хімічні – 8 / 232 мікробіологічні – 8 / 
24 

Лютий, квітень, липень, 
жовтень 

радіологічні – 8 / 24  паразитологічні – 8 / 
16 

Лютий, квітень, липень, 
жовтень 

токсикологія – 8 / 168 вірусологічні – 8 / 32 Лютий, квітень, липень, 
жовтень 

 
 
 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
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Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

м. Діпро селітебна зона, вул. Робоча, 106 
 

24 ( азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; 
пил недиференційований) 

Березень, жовтень 

селітебна зона, пр. Свободи, 77  24 ( азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; 
пил недиференційований) 

Березень, жовтень 

  
селітебна зона, пр. Парусний, 19 
 

24 (азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; 
пил недиференційований) 

Квітень, жовтень 

селітебна зона,  
вул. Бельгійська, 1  

24 (азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; 
пил недиференційований) 

Травень, вересень 

селітебна зона, парк Лазаря Глоби 12 (азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; 
пил недиференційований) 

Серпень 

селітебна зона, ж/м Перемоги, 6  
бульвар Слави 

24 (азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; 
пил недиференційований) 

Травень, жовтень 

селітебна зона,  
вул. Кості Гордієнко, 3 

24 (азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; 
пил недиференційований) 

Травень, жовтень 

Транспортна магістраль, 
пр.Гетьмана Мазепи, 58 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований; сажа; свинець 

Березень 

Транспортна магістраль, вул. 
Набережна Січеславська (р-н вул. 
Мономаха)  

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований; сажа; свинець 

Квітень 

Транспортна магістраль, вул. 
Набережна Заводська, 90 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований; сажа; свинець 

квітень 

Транспортні магістралі, вул. 
князя Ярослава Мудрого, 42 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований; сажа; свинець 

липень 

Транспортні магістралі,  
Запорізьке шосе, 14 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований; сажа; свинець 

липень 
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Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів на 2017 рік. 

 
Адмінтериторія Назва підприємства  Вид продукції (сировини) Кількість проб/досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Дніпропетровська область 
м.Дніпро 

1.ДНЗ№372 
вул.Янтарна,77б 

Міграція шкідливих речовин з 
полімерних матеріалів після 
проведених  ремонтних робіт 

2 проби/8 досліджень серпень 

2.ДНЗ№278 
вул.Калинова,80а 

Міграція шкідливих речовин з 
полімерних матеріалів після 
проведених  ремонтних робіт 

2 проби/8 досліджень серпень 

3.ДНЗ№386 
вул.Н.Данченка,36а 

Міграція шкідливих речовин з 
полімерних матеріалів після 
проведених  ремонтних робіт 

2 проби/8 досліджень серпень 

4.СЗШ№128 
вул.Гавриленко,4 

Міграція шкідливих речовин з 
полімерних матеріалів після 
проведених  ремонтних робіт 

2 проби/8 досліджень серпень 

5.СЗШ№83 
вул.Неделіна,1 

Міграція шкідливих речовин з 
полімерних матеріалів після 
проведених  ремонтних робіт 

2 проби/8 досліджень серпень 

6.СЗШ№78 
вул.Тополина,37 

Міграція шкідливих речовин з 
полімерних матеріалів після 
проведених  ремонтних робіт 

2 проби/8 досліджень серпень 

7. СЗШ №9                            
вул. Мостова,3 

Міграція шкідливих речовин з 
полімерних матеріалів після 

2 проби/8 досліджень серпень 



12 
 

проведених  ремонтних робіт 
 

Моніторинг будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів Дніпропетровської області 
 

№ 
з/п 

Адмінтериторія Назва підприємства Вид продукції 
(сировини) 

Кількість 
проб 

Термін проведення 
(місяць) 

1 Апостолівський р-н 
Філія ВП «Київський 
кар’єр» 
ПАТ ГВККС «Біличі» 

Мінеральна сировина 
3 березень 

2 Васильківський р-н ТОВ «Кварцит-ДМ» Мінеральна сировина 3 квітень 

3 Верхньодніпровський р-н 
«Об’єднана гірничо-
хімічна компанія» 

Мінеральна сировина 
3 травень 

4 Дніпровський р-н 
ПАТ «Хайдельберг 
Цемент Україна» 

Бетон, цемент 
3 червень 

5 Кам’янський р-н 
ПАТ «Хайдельберг 
Цемент Україна» 

Бетон, цемент 
3 липень 

6 Криворізький р-н 
ПАТ «Хайдельберг 
Цемент Україна» 

Бетон, цемент 
3 серпень 

7 Марганецький р-н Марганецький ГЗК Мінеральна сировина 3 вересень 
8 Нікопольський р-н Нікопольський завод ЗБК Бетон, цемент 3 жовтень 

9 Новомосковський р-н 
Новомосковський ЗБ та 
ЕТБ 

Бетон, цемент 
3 листопад 

10 Павлоградський р-н ТОВ «Будмайстер» Будматеріали 3 березень 
 
 
 
 
 
 
 

Моніторинг стану радіотехнічних об’єктів Дніпропетровської області 
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№ 
з/п Назва ВСП 

Телерадіопередавачі, радіопередавачі, 
ретранслятори, передатчики радіомовлення 

з частотною модуляцією 
Кількість досліджень Термін 

1 Дніпровський міський ВЛД Базові станції мобільного зв’язку, РТПЦ 20 Березень 

2 Кам’янський міський ВЛД Базові станції мобільного зв’язку, РТПЦ 10 Квітень 

3 
Новомосковський 
міськрайонний ВЛД 

Базові станції мобільного зв’язку, РТПЦ 10 
Травень 

4 
Криворізький міський ВЛД 

 
Базові станції мобільного зв’язку, РТПЦ 20 

Березень 

5 
Павлоградський 
міськрайонний ВЛД 

Базові станції мобільного зв’язку, РТПЦ 10 
Квітень 

6 
Нікопольський 
міськрайонний ВЛД 
 

Базові станції мобільного зв’язку, РТПЦ 10 
Травень 

 
Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних  

та інших природно-осередкових інфекцій у Дніпропетровській області на 2017 рік 
(зразки проб на дослідження відбираються фахівцями зоогрупи лабораторії особливо небезпечних інфекцій  

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» та його ВСП ) 
 

№ 
з/п Нозологічна одиниця Матеріал Кількість, екз. Періодичність досліджень 

1. 
Лептоспіроз (з приватних секторів, об’єктів 
підвищеного епідризику тощо) 

Гризуни не менше 350 На протязі року 

2. Кліщові трансмісивні зооантропонози 
(туляремія, бореліози тощо) 

Гризуни не менше 100 Березень-травень, 
вересень-жовтень 

 Кліщі не менше 50 Березень-травень, 
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вересень-жовтень 
3. Туляремія Погадки хижих птахів не менше 100 Березень-квітень 

4. Туляремія Вода , 
солома 

 24 проби 
 20 проб Лютий-березень 

5. 
Природні осередки особливо небезпечних 
інфекцій (туляремія, ієрсініози, еризипелоїд, 
кліщовий енцефаліт, бореліози тощо) 

Дрібні ссавці з природних стацій, 
ектопаразити, абіотичні об’єкти 

не менше 100 Березень-травень, 
вересень-жовтень 

6. Природні осередки лептоспірозу Дрібні ссавці з природних стацій не менше 100 Березень-травень, 
вересень-жовтень 

 
Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку 

(проби на дослідження доставляють ВСП ДУ«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України») 
 
 

№ 
з/п 

 

Назва ВСП  Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 Апостолівський міжрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
2 Васильківський міжрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
3 Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД  

 
6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 

4. Кам'янський міський ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
5. Дніпровський міський ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
6. Жовтоводський міськрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
7. Криворізький міський  ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
8. Марганецький міськрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
9. Нікопольський міськрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
10. Новомосковський міськрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
11. Павлоградський міськрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
12. Першотравенський міськрайонний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 
13. Синельниківський районний ВЛД 6 Травень-жовтень, щомісяця 6 раз на рік 

 Всього  78    
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План-графік  доставки  до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України»   

змивів з обладнання об’єктів м'ясопереробної промисловості,  забійних пунктів  для досліджень на сибірку  
 

№ 
з/п Назва ВСП  Кількість змивів Термін виконання Періодичність  

1 Дніпровський міський ВЛД 45 11.05-20.05 1 раз на рік 

2 Апостолівський міжрайонний ВЛД 10 20.05-29.05 1 раз на рік 

3 Криворізький міський ВЛД 25 11.05-20.05 1 раз на рік 

4 Васильківський міжрайонний ВЛД 10 20.05-29.05 1 раз на рік 

5 Жовтоводський міськрайонний ВЛД 10 11.05-20.05 1 раз на рік 

6 Марганецький міськрайонний ВЛД 20 11.05-20.05 1 раз на рік 

7 Нікопольський міськрайонний ВЛД 20 20.05-29.05 1 раз на рік 

8 Синельниківський  районний ВЛД 10 11.05-20.05 1 раз на рік 

 ВСЬОГО 150   

 
Моніторингові дослідження води відкритих водойм  на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2017 рік 

№ 
з/п 

Назва ВСП Кількість 
проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. Апостолівський міжрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

2. Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців  
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Моніторингові дослідження  господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах   
доочищення на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2017 рік 

 

3. Кам'янський міський ВЛД 17 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

4. Дніпровський міський ВЛД 85 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

5. Криворізький міський  ВЛД 51 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

6. Нікопольський міськрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

7. Новомосковський міськрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

8. Павлоградський міськрайонний ВЛД 17 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

9. Першотравенський міськрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

10. Царичанський міжрайонний ВЛД 68 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

 Всього 408   

№ 
з/п 

Назва ВСП Кількість 
проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. Апостолівський міжрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на  2 тижня протягом 4х місяців 

2. Васильківський міжрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців 

3. Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД 27 з 01.06 по 30.09 1 раз на  2 тижня протягом 4х місяців  

4. Кам'янський міський ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців 

5. Дніпровський міський ВЛД 27 з 01.06 по 30.09 1 раз на  2 тижня протягом 4х місяців 

6. Жовтоводський міськрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на  2 тижня протягом 4х місяців 

7. Криворізький міський  ВЛД 36 з 01.06 по 30.09 1 раз на  2 тижня протягом 4х місяців 
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Моніторингові дослідження  стічних вод інфекційних стаціонарів  на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2017 рік 
 

8. Марганецький міськрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на  2 тижня протягом 4х місяців 

9. Нікопольський міськрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 

10. Новомосковський міськрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 

11. Павлоградський міськрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 

12. Першотравенський міськрайонний ВЛД 18 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 

13. Синельниківський районний ВЛД 9 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 

14. Царичанський міжрайонний ВЛД 9 з 01.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 

 Всього 270   

№ 
з/п 

Назва ВСП Кількість 
проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. Апостолівський міжрайонний ВЛД 17 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

2. Васильківський міжрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

3. Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД 17 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців  

4. Кам'янський міський ВЛД 51 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

5. Дніпровський міський ВЛД 102 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

6. Жовтоводський міськрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

7. Криворізький міський  ВЛД 68 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

8. Марганецький міськрайонний ВЛД 51 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 
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План-графік 

доставки проб води стічної та відкритих водоймищ  до лабораторії ОНІ  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України»  для проведення досліджень на холеру  у паралельному режимі 

№ з/п Назва ВСП Кількість 
проб 

Термін доставки проби води 
для проведення досліджень у 

паралельному режимі 
періодичність 

1. Кам'янський міський ВЛД 4 06.06 – 07.06 1 раз на рік 
2. Павлоградський міськрайонний ВЛД  5 26.06 – 27.06 1 раз на рік 
3. Криворізький міський ВЛД 6 17.07 – 19.07 1 раз на рік 
4. Дніпровський міський ВЛД 5 24.07 – 26.07  1 раз на рік 
5. Нікопольський міськрайонний ВЛД 5 07.08 – 09.08 1 раз на рік 
6. Новомосковський міськрайонний ВЛД 3 14.08 – 16.08 1 раз на рік 
7. Апостолівський міжрайонний ВЛД 5 04.09 – 06.09 1 раз на рік 
8. Першотравенський міськрайонний ВЛД 3 11.09 – 13.09 1 раз на рік 
9. Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД 6 04.09 – 06.09 1 раз на рік 
10. Царичанський міжрайонний ВЛД 4 14.08 – 16.08 1 раз на рік 
11. Синельникывський районний ВЛД 1 12.06 - 14.06 1 раз на рік 
12. Марганецький міськрайонний ВЛД 3 03.07 – 05.07 1 раз на рік 
13. Васильківський міжрайонний ВЛД 4 10.07 - 12.07 1 раз на рік 
14. Жовтоводський міськрайонний ВЛД 3 12.06 – 14.06 1 раз на рік 

 Всього 57   

9. Нікопольський міськрайонний ВЛД 51 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

10. Новомосковський міськрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

11. Павлоградський міськрайонний ВЛД 34 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

12. Першотравенський міськрайонний ВЛД 17 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

13. Синельниківський районний ВЛД 17 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

14. Царичанський міжрайонний ВЛД 17 з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

 Всього 544   
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Серологічний моніторинг ОНІ, природно-осередкових захворювань,  хвороб спільних для людей і тварин серед груп професійного ризику 

інфікування та населення ендемічних / ензоотичних територій (Ку-гарячка, туляремія, кліщові трансмісивні інфекції,  лептоспіроз тощо) у 
Дніпропетровській області на 2017 рік (відбір зразків на дослідження проводиться лікувально-профілактичними закладами області) 

 
№ 
з/п 

Назва ВСП Кількі
сть 

проб 

Назва досліджень Терміни відбору проб Періодичніс
ть 

1. Дніпровський  міський  ВЛД спільно з 
ЛПЗ 

40  Імуноглобуліни кл. М проти збудника  Ку-гарячки, 
Імуноглобуліни кл.G проти вірусу кліщового 
енцефаліту 

березень 2017 р. 1 раз на рік 

2 Павлоградський міськрайонний  ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

40  Імуноглобуліни кл. М проти збудника  Ку-гарячки квітень  2017 р. 1 раз на рік 

3. Павлоградський міськрайонний  ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

40 Імуноглобуліни кл.G проти вірусу кліщового 
енцефаліту 

квітень 2017 р. 1 раз на рік 

4. Новомосковський міськрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії квітень 2017 р. 1 раз на рік 

5. Апостолівський міжрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії квітень 2017 1 раз на рік 

6. Синельниківський районний ВЛД  
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії квітень 2017 1 раз на рік 

7. Царичанський міжрайонний ВЛД  
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії квітень 2017 1 раз на рік 

8. Новомосковський міськрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії травень 2017 1 раз на рік 

9. Першотравенський міськрайонний 
ВЛД спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії травень 2017 1 раз на рік 

10 Васильківській міжрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії травень 2017 1 раз на рік 

11. Марганецький міськрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії травень 2017 1 раз на рік 

12 Жовтоводський міжрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М проти туляремії травень 2017 1 раз на рік 
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13 Апостолівський міжрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії вересень 2017 1 раз на рік 

14. Синельниківський районний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії вересень 2017 1 раз на рік 

15 Царичанський міжрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

15 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії вересень 2017 1 раз на рік 

16 Новомосковський міськрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії вересень 2017 1 раз на рік 

17 Першотравенський міськрайонний 
ВЛД спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії жовтень 2017 1 раз на рік 

18 Васильківській міжрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії жовтень 2017 1 раз на рік 

19 Марганецький міськрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

15 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії жовтень 2017 1 раз на рік 

20 Жовтоводський міжрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл.  G  проти туляремії жовтень 2017 1 раз на рік 

21 Дніпровський міський ВЛД  
спільно з ЛПЗ 

20 Імуноглобуліни кл. М та  G проти  Лайм- бореліозу липень 2017 року 1 раз на рік 

22 Нікопольський міськрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М та  G проти  Лайм- бореліозу липень 2017 року 1 раз на рік 

23 Новомосковський міськрайонний ВЛД 
спільно з ЛПЗ 

10 Імуноглобуліни кл. М та  G проти  Лайм- бореліозу липень 2017 року 1 раз на рік 
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 Перелік зразків матеріалу для досліджень на туляремію  
 

№ 
з/п 

Назва ВСП  
 

Кількість  
проб (субстрати 
соломи зі скирт) 

 

Кількість 
проб (вода 
відкритих 
водоймищ) 

Термін 
доставки Кратність  

1 Апостолівський міжрайонний  ВЛД (Апостолівський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

2 Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД (Криничанський  район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

3 Васильківський міжрайонний ВЛД (Васильківський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

4 Царичанський міжрайонний ВЛД (Магдалинівський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

5 Марганецький міськрайонний ВЛД (Томаківський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

6 Жовтоводський міськрайонний ВЛД (П’ятихатський район)  2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

7 Дніпровський міський  ВЛД (Дніпровський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

8 Павлоградський міськрайонний  ВЛД (Павлоградський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

9 Синельниківський районний ВЛД  (Синельниківський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

10 Першотравенський міськрайонний ВЛД (Межівський район) 2 2 28.02-10.03 1 раз на рік 

11 Кам'янський міський  ВЛД (м. Кам'янське) - 4 28.02-10.03 1 раз на рік 

 ВСЬОГО 20 24   
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План-графік проведення епізоотологічного дослідження території області на зооантропонозні інфекції 
 

№  
з/п 

Назва ВСП  Термін 
виконання 

Виконавець Кратність  

1.  Марганецький міськрайонний ВЛД (Солонянський 
район) 

Березень 
Зоогрупа лабораторії 

ОНІ 
1 раз на рік 

2 
Дніпровський  міський ВЛД  (Дніпровський район) Квітень 

Зоогрупа лабораторії 
ОНІ 

1 раз на рік 

План-графік 
доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  

для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів у  паралельному режимі 
 

№ 
з/п Назва ВСП 

Кількість 
змивів Термін доставки Кратність  

1.  Апостолівський міжрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

2.  Васильківський міжрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

3.  Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

4.   Кам'янський міський ВЛД 15 до 24.03 1 раз на рік 

5.  Дніпровський  міський ВЛД 25 до 24.03 1 раз на рік 

6.  Жовтоводський міськрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

7.  Криворізький міський  ВЛД 25 до 24.03 1 раз на рік 

8.  Марганецький міськрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

9.  Нікопольський міськрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 
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10.  Новомосковський міськрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

11.  Павлоградський міськрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

12.  Першотравенський міськрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

13.  Синельниківський районний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

14.  Царичанський міжрайонний ВЛД 10 до 24.03 1 раз на рік 

 ВСЬОГО 175   
 
 

План-графік доставки зразків поживних середовищ  
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»   

 

№ 
з/п Назва ВСП 

Кіль 
кість 
проб 

Термін доставки 

Кратність  Поживні середовища для 
перевірки на ростові та 
інгібуючі  властивості 

1. Апостолівський міжрайонний ВЛД 2 01.03- 10.03 1раз на рік 

2. Васильківський міжрайонний ВЛД 2 01.03- 10.03 1раз на рік 

3. Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД 2 01.03- 10.03 1раз на рік 

4. Кам'янський міський ВЛД 2 01.03-10.03 1раз на рік 

5. Дніпровський міський ВЛД 2 01.03-10.03 1раз на рік 

6. Жовтоводський міськрайонний ВЛД 2 14.03-17.03 1раз на рік 

7. Криворізький міський ВЛД 2 14.03-17.03 1раз на рік 

8. Марганецький міськрайонний ВЛД 2 14.03-17.03 1раз на рік 
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9. Нікопольський міськрайонний ВЛД 2 14.03-17.03 1раз на рік 

10. Новомосковський міськрайонний ВЛД 2 21.03-24.03 1раз на рік 

11. Павлоградський міськрайонний ВЛД 2 14.03-17.03 1раз на рік 

12. Першотравенський міськрайонний ВЛД 2 21.03-24.03 1раз на рік 

13. Синельниківський районний ВЛД 2 21.03-24.03 1раз на рік 

14. Царичанський міжрайонний ВЛД 2 21.03-24.03 1раз на рік 

 Всього  28   
 

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» 
кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) 

 

№ 
з/п 

Назва ВСП  
 

Кліщі 
Термін 

доставки 
 
Кратність  на 

туляремію 

на 
кліщовий 
бореліоз 

1 Апостолівський міжрайонний ВЛД 25 25  

01.04-
20.05 

 
 

1 раз на рік 

2 Васильківський міжрайонний  ВЛД (Покровський район) 25 25 
3 Верхньодніпровський міськрайонний  ВЛД (Верхньодніпровський район) 25 25 
4 Кам'янський міський ВЛД 25 25 
5 Дніпровський міський  ВЛД (Дніпровський район) 25 25  
6 Жовтоводський міськрайонний  ВЛД (П’ятихатський район)  25 25  
7 Марганецький міськрайонний ВЛД  (Солонянський район) 25 25 
8 Царичанський міжрайонний ВЛД 25 25 
9 Синельниківський  районний ВЛД 25 25  
10 Павлоградський міськрайонний  ВЛД (Павлоградський район) 25 25 
11 Першотравенський міськрайонний  ВЛД (Межівський район) 25 25 

 ВСЬОГО 275 275   
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План-графік  
проведення епізоотологічного дослідження території області на зооантропонозні інфекції 

 
№ 
з/п Назва ВСП Термін виконання Виконавець Кратність  

1. Криворізький міський ВЛД 
квітень – травень, 
вересень - жовтень 

зоогрупа лабораторії 
ОНІ 

2 рази на рік  

2. Новомосковський міськрайонний ВЛД 
квітень-травень, 

вересень-жовтень 
 

зоогрупа лабораторії 
ОНІ 

2 рази на рік 

3. Нікопольський міськрайонний ВЛД квітень-травень, 
вересень-жовтень 

зоогрупа лабораторії 
ОНІ 

2 рази на рік 

 
План-графік проведення епізоотологічного дослідження території області на сап та меліоїдоз  

 
№ 
з/п Назва ВСП Термін виконання Виконавець Кратність  

1. Криворізький міський ВЛД квітень- травень,  
вересень -жовтень 

зоогрупа лабораторії 
ОНІ 1 раз на рік 

2. Новомосковський міськрайонний ВЛД квітень-травень, 
вересень-жовтень 

зоогрупа лабораторії 
ОНІ 1 раз на рік 

3. Нікопольський міськрайонний ВЛД квітень-травень 
вересень-жовтень 

зоогрупа лабораторії 
ОНІ 1 раз на рік 
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План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищенного епідризику для досліджень на лептоспіроз 

№ з/п Назва ВСП Кількість гризунів Термін доставки кратність 

1.  Апостолівський міжрайонний ВЛД 35 

На протязі року щомісячно 

2.  Васильківський міжрайонний ВЛД 35 

3.  Верхньодніпровський міськрайонний ВЛД 35 

4.  Дніпровський міський ВЛД 35 

5.  Кам'янський міський ВЛД 35 

6.  Жовтоводський міськрайонний ВЛД 35 

7.  Криворізький міський  ВЛД 5 

8.  Марганецький міськрайонний ВЛД 35 

9.  Нікопольський міськрайонний ВЛД 5 

10.  Новомосковський міськрайонний ВЛД 5 

11.  Павлоградський міськрайонний ВЛД 35 

12.  Першотравенський міськрайонний ВЛД 35 

13.  Синельниківський районний ВЛД 35 

14.  Царичанський міжрайонний ВЛД 35 

 ВСЬОГО 400   
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Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 

 

№
 з

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних 

споруд (до 
очистки), 

  

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільног
о 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Апостолівський  район лютий,  

квітень, 
липень, 
жовтень 

створ №8 
с.Мар’їнське 

- - - -  

2  Софіївський район - - щомісячно - - 12 проб /  
24 

дослідження 

КЗО «Жовтневий 
навчально-
реабілітаційний центр 
з поглибленим 
трудовим навчанням» 

3 м. Вільногірськ - - щомісячно 12  проб /   
24 дослідження 

12  проб /  
 24 

дослідження 

- Очисні споруди 
м.Вільногірськ;  
КЗ «Вільногірська 
ЦРЛ»ДОР»  

 
4  Верхньодніпровський 

район  
лютий 

 квітень  
липень 

 жовтень 

створ №1 
с.Мишурин Ріг 

щомісячно  12  проб /   
24 дослідження 

- - Очисні споруди 
м.Верхньодніпровськ 

5  Криничанський район  лютий  
квітень 
 липень 

 жовтень 

створ №2 
смт.Аули 

щомісячно 12  проб /  
 24 дослідження 

- - Очисні споруди 
смт.Кринички 
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6  м.Кам’янське лютий 

квітень 
липень 

жовтень 

створ №3 
смт.Таромське 

щомісячно 96 проб /  
192 

дослідження 

48 проб / 
 96 досліджень 

- Головні очисні 
споруди правого 
берега; 
Головні очисні 
споруди лівого берега 
КЗ 
«Дніпродзержинська 
міська лікарня; 
№7»ДОР», інфекційне 
відділення (дитяче); 
КЗ 
«Дніпродзержинська 
міська лікарня; 
№7»ДОР», інфекційне 
відділення (доросле); 
ДЗ "СМСЧ № 8 МОЗ 
України", інфекційне 
відділення; 
КЗ "Дитяча лікарня 
м.Дніпродзержинськ" 
ДОР" 
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7  м.Дніпро лютий 
квітень 
липень 

жовтень 

Створ №4 
Кайдакська 

НФС-
Ломовська 

НФС 
Створ №5 

Дніпровське 
водосховище, 

гирло р.Самара 

щомісячно 20 проби/  
40 досліджень 

 
 

60 проб / 
 120 

досліджень 

24 проби / 
 48 

досліджень 

Південна станція 
аерації КП 
«Дніпроводоканал»; 
Лівобережна станція 
аерації КП «Дніпр-
водоканал»; 
КЗ «Дніпропетровс-
кий спеціалізований 
будинок 
дитини»ДОР»;    
КЗ «Дніпро-
петровський будинок 
інтернат»ДОР»; 
КЗ «Дніпропетровська 
міська клінічна 
лікарня №21 
ім.Е.Г.Попкової»ДОР; 
КЗ «Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня 
№1»ДОР»; 
КЗ «Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня 
№5»ДОР»; 
КЗ «Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня 
№6»ДОР»;  
КЗ «Обласна дитяча 
клінічна 
лікарня»ДОР» 
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8 Дніпропетровський        

район 
- - 

 
щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
- 24 проби /  

48 
досліджень 

Центральна станція 
аерації КП 
«Дніпроводоканал»; 
КЗ ДНЗ «Чарівна 
казка» Любимівської 
сільської ради; 
КЗ «Підгороднянська 
ЗОСШ №3» 
 
 
 

9 м. Жовті Води 
 

- - щомісячно 
 
 

12 проб / 
 24 дослідження  

12 проб /  
24 

дослідження 

- Міські очисні споруди 
м.Жовті Води; 
Інфекційне відділення  
ДЗ СМСЧ-9 
 

10 Криворізький район - - щомісячно 
 

щоквартально 

12 проб / 
 24 дослідження 

 
 

4 проби /  
8 досліджень 

- КП 
«Кривбасводоканал» 
центральна станція 
аерації; 
КЗ «Гейківська 
обласна 
психоневрологічна 
лікарня» ДОР 

11 Широківський район - - щоквартально 4 проби /  
8 досліджень 

- - КП «Фрунзенський 
ЖКП»  очисні 
споруди» 
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12 м. Кривий Ріг - - щомісячно 
 
 

24 проби /  
48 досліджень 

 

60 проб /  
120 

досліджень 

12 проб /  
24 

досліджень 

КП «Кривбас-
водоканал» північна 
станція аерації; 
КП «Кривбс-
водоканал» південна 
станція аерації; 
КЗ «Криворізька 
міська клінічна 
лікарня №8»ДОР», 
неврологічне 
відділення; 
КЗ «Криворізька 
міська клінічна 
лікарня №7»ДОР», 
інф.відділення; 
КЗ «Криворізька 
міська клінічна 
лікарня №17»ДОР», 
інф.відділення; 
КЗ «Криворізька 
міська дитяча лікарня 
№4»ДОР»; 
КЗ «Криворізька 
міська інфекційна 
лікарня №1»ДОР»; 
КЗ «Криворізький 
спеціалізований 
будинок 
дитини»ДОР» 
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13  м. Марганець - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
- - Каналізаційна насосна 

станція № 6 КП 
«Марганецьке ВУВКГ» 
ДОР 

14  м. Нікополь лютий 
квітень 
липень 

жовтень  

Створ №7 
м.Нікополь 

міський 
водозабір 

щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

24 проби /  
48 досліджень 

- Очисні споруди КП 
«Нікопольський 
ПУВКХ»; 
КЗ «Нікопольська 
дитяча міська лікарня» 
ДОР», інф.відділення; 
КЗ „Нікопольська 
міська лікарня №1” 
ДОР”, інф.відділення 
 

15  м. Покров - - щомісячно 12 проб /  
24 дослідження  

12 проб /  
24 

дослідження 

- Очисні споруди МКП 
«Орджонікідзеводокана
л»4 
КЗ «Орджонікід-
зевська центральна 
міська лікарня» ДОР», 
інф.відділення 
 

16  Нікопольський  
 район 

- - щомісячно - 12 проб /  
24 

дослідження 

- КЗ „Нікопольська 
центральна районна 
лікарня”ДОР” 
інф.відділення 

17  м. Новомосковськ  - - щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

12 проб /  
24 

дослідження 

- Очисні споруди гос-
побутової каналізації 
м.Новомосковськ; 
КЗ "Новомосковська 
ЦМЛ" ДОР" 
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18  Новомосковський 
 район 

- - щомісячно - 12 проб /  
24 

дослідження 

- КЗ "Новомосковська 
ЦМЛ" ДОР" 
 

19 м.Павлоград - - щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

- - Павлоградські міські 
каналізаційно-очисні 
споруди 

 
20  м.Тернівка 

 
 

- - щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

- - Тернівські міські 
каналізаційно-очисні 
споруди 
 21 м.Першотравенськ 

 
- - щомісячно  12 проб /  

24 дослідження 
12 проб /  

24 
дослідження 

- Дільниця «Очисні 
споруди 
Першотравенського 
МЖКП»; 
КЗ "Першотравенська  
центральна міська 
лікарня" ДОР 
інф.відділення 
 
 22 Межівський район  - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
- - Очисні споруди ДОКП 

"Межівський 
комунсервіс" 
 
 23 Синельниківський 

район 
лютий 
квітень 
липень 

жовтень 

створ №6 
с.Васильївка 

щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

- - Очисні споруди 
м.Синельникове 
 

24 Магдалинівський 
район 

- - щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

- - КЗ «Поливанівський 
дитячий будинок-
інтернат» 
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Моніторингові  дослідження  біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від  хворих  на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  в  

Дніпропетровськії області 
 

№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування  ЛПЗ 

Термін 
доставки 

Кількість 
осіб/досліджень Матеріал для дослідження 

1 м.Дніпро/ 
КЗ « Дніпропетровська міська 
клінічна лікарня №21 » ДОР  

щомісячно 10/20 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

2 КЗ «Дніпропетровська  міська 
дитяча лікарня №6» ДОР  

щомісячно  5/10 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

3 КЗ «Дніпропетровська міська 
лікарня № 6»  ДОР  

щомісячно  4/8 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

4 КЗ «Дніпропетровська обласна 
дитяча клінічна лікарня» ДОР  

щорічно 3/6 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

5 КЗ «Дніпропетровська міська 
лікарня № 5»  ДОР 

щомісячно 6/12 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

6 КЗ «Дніпропетровська  міська 
дитяча лікарня №5» ДОР 

щомісячно 4/8 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

7 КЗ «Дніпропетровська міська 
лікарня № 16»  ДОР 

щомісячно 2/2 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

8 КЗ «Дніпропетровська міська 
лікарня № 4»  ДОР 

щомісячно 3/6 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

9 КЗ «Дніпропетровська дитяча 
міська клінічна лікарня №1» 
ДОР 

щорічно  2/4 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

10 Дніпровський  район/  
КЗ  « Дніпропетровська 
центральна  районна лікарня» 

щорічно 4/8 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

11 м.Кривий Ріг/ 
ОКЗ «Криворізька інфекційна  
лікарня» № 1» ДОР 

щомісячно 10/20 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 
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№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування  ЛПЗ 

Термін 
доставки 

Кількість 
осіб/досліджень Матеріал для дослідження 

12 КЗ «Криворізька міська 
клінічна лікарня» № 2» ДОР 

щомісячно 2/4 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

13 Криворізький  район/ 
КЗ  «Криворізька  центральна  
районна лікарня» 
 

щорічно 3/6 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

14 Апостолівський район/ 
КЗ «Апостолівська ЦРЛ «ДОР» 

щорічно 3/6 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

15 Широківський район/ 
КЗ «Широківська центральна 
районна лікарня» 

щорічно 3/6 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

16 м. Нікополь/ 
КЗ «Нікопольська міська 
лікарня №1» ДОР 

щорічно 35/70 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

17 м. Покров/ 
КЗ «Центральна міська лікарня 
м.Покров» ДОР 

щорічно 6/12 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

18 Нікопольський район/ 
КЗ « Нікопольська центральна 
районна лікарня» ДОР 

щорічно 12/24 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

19 м. Новомосковськ/ 
КЗ «ЦМЛ» ДОР» 

щорічно 7/14 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

20 Новомосковський район/ 
КЗ «Новомосковська ЦРЛ» 
ДОР» 

щорічно 22/44 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

21 м.Павлоград/ 
КЗ «Павлоградська міська 
лікарня №4»ДОР» 

щорічно 25/50 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

22 Юр’ївський район/ 
КЗ «Павлоградська центральна 
районна лікарня» ДОР 

щорічно 9/18 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 
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№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування  ЛПЗ 

Термін 
доставки 

Кількість 
осіб/досліджень Матеріал для дослідження 

23 м. Першотравенськ/ 
КЗ «Першотравенська 
центральна міська лікарня» 
ДОР» 

щорічно 15/30 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

24 м. Жовті Води/ 
ДЗ СМСЧ-9 

щорічно 35/70 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

25 П’ятихатський район/ 
КЗ «П’ятихатська ЦРЛ ДОР» 

щорічно 6/12 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

27 м. Кам’янське/КЗ "Кам’янська 
міська лікарня № 7"ДОР" 

щорічно 55/110 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 
 

28 КЗ "Дитяча лікарня м. 
Кам’янського» ДОР»  

щорічно 55/110 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

29 ДЗ «СМСЧ № 8 МОЗ України» щорічно 55/110 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 
та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 
 
 

  Дослідження  біоматеріалу (носоглоткові змиви, парні сироватки, секційний матеріал)   
від хворих на грип та ГРВІ в Дніпропетровськії області 

 

№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування  ЛПЗ  

Термін 
доставки 

Кількість 
осіб/дослід

жень 
Матеріал для дослідження 

1 м.Дніпро/ 
КЗ « Дніпропетровська міська 
клінічна лікарня №21 » ДОР  

щорічно  150/675 
 

Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 
працівниками ЛПЗ 

2 КЗ «Дніпропетровська  міська 
дитяча лікарня №6» ДОР  

щорічно  310/1395 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 
працівниками ЛПЗ 

3 КЗ «Дніпропетровська  міська 
дитяча лікарня №2» ДОР 

щорічно 160/720 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 
працівниками ЛПЗ 

4 м.Дніпро/ щорічно 60/270 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 
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№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування  ЛПЗ  

Термін 
доставки 

Кількість 
осіб/дослід

жень 
Матеріал для дослідження 

КЗ «ДЦПМСД» №1 працівниками ЛПЗ 
5 м.Дніпро/ 

КЗ «ДЦПМСД» №2 
щорічно 30/135 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 

працівниками ЛПЗ 
6 м.Дніпро/ 

КЗ «ДЦПМСД» №3 
щорічно 30/135 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 

працівниками ЛПЗ 
7 м.Дніпро/ 

КЗ «ДЦПМСД» №4 
щорічно 40/180 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 

працівниками ЛПЗ 
8 м. Кам’янське/КЗ "Кам’янська 

міська лікарня № 7"ДОР" 
щорічно 400/2900 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 

працівниками ЛПЗ 
9 м.Кривий Ріг/ 

ОКЗ «Криворізька інфекційна  
лікарня» № 1» ДОР 

щорічно 130/1160 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 
працівниками ЛПЗ 

10 КЗ «Криворізька міська 
клінічна лікарня» № 2» ДОР 

щорічно 20/180 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 
працівниками ЛПЗ 

11 КУ « ЦПМСД №4» КМР щорічно 60/540 Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 
працівниками ЛПЗ 

 
 

Моніторингові  дослідження  біоматеріалу (фекалії) від здорових дітей ДДЗ на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси   
в Дніпропетровськії області 

 

№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування  ДДЗ  

Термін 
доставки 

Кількість 
осіб/дослід

жень 
Матеріал для дослідження 

1 м.Дніпро/ 
КЗ « Дитячий будинок 
інтернат» ДОР  

Квітень 
Травень 
червень  

10/20 
10/20 
10/20 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
медичними працівниками дитячого закладу  

2 КЗ «Будинок  дитини» ДОР  Квітень 
Травень 
червень о  

10/20 
10/20 
10/20 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
медичними працівниками дитячого закладу 
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№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування  ДДЗ  

Термін 
доставки 

Кількість 
осіб/дослід

жень 
Матеріал для дослідження 

3 КЗ «ЦСПРД  Барвінок» ДОР Квітень 
Травень 
червень  

10/20 
10/20 
10/20 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
медичними працівниками дитячого закладу 

4 м. Кам’янське / 
КЗ «НВК «Загальноосвітня 
школа-інтернат зі спеціальним 
відділенням для дітей, які 
потребують корекції розвитку – 
центр розвитку дитини 
«Гармонія» м. Кам’янське» 
КМР 

Квітень 
Травень 
червень 

15/30 
15/30 
15/30 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
медичними працівниками дитячого закладу 

5 м.Кривий Ріг/ 
КЗ  «Криворізький дитячий 
будинок- інтернат» ДОР 

Квітень 
Травень 
червень 

5/10 
5/10 
5/10 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
медичними працівниками дитячого закладу 

6 КЗ  «Криворізька школа -  
інтернат №1» ДОР 

Квітень 
Травень 
червень 

5/10 
5/10 
5/10 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
медичними працівниками дитячого закладу 

7 КЗ  «Криворізький  
спеціалізований   будинок  
дитини» ДОР 

Квітень 
Травень 
червень 

5/10 
5/10 
5/10 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
медичними працівниками дитячого закладу 
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Моніторингові  дослідження  стану популяційного  імунітету  населення Дніпропетровської області до інфекційних хвороб,що керуються 
засобами імунопрофілактики (дифтерія, правець, кір) 

 

№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування 

відокремленого структурного 
підрозділу ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

Термін 
доставки 

Кількість 
проб Матеріал для дослідження 

1. м.Дніпро/ 
Дніпровський МВЛД спільно з 
ЛПЗ 

До 01.10. 42, у т.ч  
24 на 

дифтерію, 
правець 

Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні по дифтерії, правцю, кору 

2. м.Першотравенськ/ 
Першотравенський МВЛД 
спільно з ЛПЗ 

До 01.10. 42, у т.ч  
24 на 

дифтерію, 
правець 

Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні по дифтерії, правцю, кору 

3. Апостолівський район/ 
Апостолівський РВЛД спільно з 
ЛПЗ 

До 01.10. 42, у т.ч  
24 на 

дифтерію, 
правець 

Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні по дифтерії, правцю, кору 

4. Верхньодніпровський район/ 
Верхньодніпровський РВЛД 
спільно з ЛПЗ 

До 01.10. 42, у т.ч  
24 на 

дифтерію, 
правець 

Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні по дифтерії, правцю, кору 
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Моніторингові  дослідження  стану популяційного  імунітету  населення Дніпропетровської області до вірусів грипу 
 

№ 
з/п 

Найменування  
структурного підрозділу  

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

Термін 
доставки 

Кількість 
проб Матеріал для дослідження 

1 Вірусологічна лабораторія  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

щомісячно 100 
 

Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні до вірусів грипу 

2 Вірусологічний підрозділ 
мікробіологічної лабораторії 
ВСП «Криворізький МВЛД» 
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

щомісячно 50 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні до вірусів грипу 

 
Моніторингові  дослідження  стану популяційного  імунітету  населення  Дніпропетровської області  до інфекційних хвороб,що керуються 

засобами імунопрофілактики (поліомієліт) 
 

№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування 

відокремленого структурного 
підрозділу ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

Термін 
доставки 

Кількість 
проб Матеріал для дослідження 

1 м.Дніпро/ 
Дніпровський МВЛД 

До 01.10. 30 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 

2 м.Нікополь/ 
Нікопольський МВЛД 

До 01.10. 10 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 

3 м.Марганець/ 
Нікопольський МВЛД 

До 01.10. 10 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 

4 м.Жовті Води/ 
Жовтоводський МВЛД 

До 01.10. 10 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 

5 м.Тернівка/ До 01.10. 10 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 
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№ 
з/п 

Адмінтериторія/ 
найменування 

відокремленого структурного 
підрозділу ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

Термін 
доставки 

Кількість 
проб Матеріал для дослідження 

Павлоградський МВЛД епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 
6 м.Кривий Ріг/ 

Криворізький МВЛД 
До 01.10. 30 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 

епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 
7 м.Кам’янське/ 

Кам’янський МВЛД 
До 01.10. 20 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 

епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІI. План моніторингових досліджень, що проводяться відокремленими структурними  підрозділами 
 ДУ «Дніпропетровській ОЛЦ МОЗ України» 
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План моніторингових відвідувань лікувально-профілактичних закладів 
ВСП «Апостолівський міжрайонний ВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
Апостолівський, Софіївський райони  

 
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) фізико-

хімічні 
мікробіологічні 

Апостолівський 
район 

КЗ «Апостолівська 
ЦРЛ «ДОР» 

м. Апостолове,                
вул. Медична, 63 

Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів 
 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями 
 
Стан організації 
епідеміологічного 
нагляду за ГВП,  повноти 

Вода питна – 2 
проб / 10 досл,  
Харчі на 
якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Мікроклімат – 
30 вимір / 60 
досл, 
Освітленість – 
30 вимір / 30 
досл, 
Дослідження 
дезрозчинів на 
вміст 
активного 
хлору – 34 
проб /34 досл) 

Вода питна – 1 проб 
/ 4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів – 
30 проб / 60 досл, 
Повітря – 5 проб / 
10 досл,  
Матаріал на 
стерильність -30 
проб / 60 досл, 
Обстеження 
персоналу на 
бактеріальне 
носійство 
патогенного 
стафілококу – 30 
чол / 60 досл, 
Дослідження на 
якість миття рук 
медичного 
персоналу – 30 проб 

Квітень 
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обстеження підлеглого 
контингенту на поліо- та 
інші ентеровіруси. 

/ 30 досл, 
Дослідження 
дезрозчинів – 20 
проб / 20 досл, 
рідкого мила – 10 
проб / 10 досл, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію – 20 
проб / 20 досл,  
Контроль роботи 
парових 
стерилізаторів – 4 
проб / 4 досл): 
Паразитологічні 
дослідження: 
вода питна – 1 
проба / 2 
дослідження, 
- змиви  на 
я/гельмінтів -10 
проб / 20 досл.  
(проби надаються на 
дослідження до 
паразитологічної 
лабораторії ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ 
України») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апостолівський 
район 

Апостолівська 
лікарська амбулаторія 
АЦМСД 

м. Апостолове,                  
вул. Медична, 63 

Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 

Дезрозчини на 
вміст 
активного 
хлору – 15 
проб / 15 досл 

вода питна на 
я/гельмінтів – 1 
проба / 2 
дослідження, 
- змиви  на 

травень 
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впровадження 
 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів 
Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

я/гельмінтів -10 
проб / 20 досл 

Апостолівський 
район 

КЗ «Зеленодольський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги   

м.Зеленодольськ, 
вул.Спортивна, 2  

Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів 
Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

Дезрозчини на 
вміст 
активного 
хлору  - 12 
проб / 12 досл 

Контроль роботи 
парових 
стерилізаторів – 1 
проб / 1 досл 

червень 

Софіївський район КЗ «Софійська ЦРЛ 
«ДОР» 

смт. Софіївка 
 

Стан системи 
інфекційного контролю 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 

Вода питна – 2 
проб / 10 досл,  
Харчі на 
якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Мікроклімат – 
25 вимір / 50 
досл, 
Освітленість – 

Вода питна – 1 проб 
/ 4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів – 
20 проб / 40 досл, 
Повітря – 2 проб / 4 
досл,  
Матаріал на 
стерильність -10 

листопад 
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заходів 
 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями 
 
Стан організації 
епідеміологічного 
нагляду за ГВП,  повноти 
обстеження підлеглого 
контингенту на поліо- та 
інші ентеровіруси. 

25 вимір / 25 
досл, 
Дезрозчини на 
вміст 
активного 
хлору – 24 
проб / 24 досл) 

проб / 20 досл, 
Обстеження 
персоналу на 
бактеріальне 
носійство 
патогенного 
стафілококу – 20 
чол / 40 досл, 
Дослідження на 
якість миття рук 
медичного 
персоналу – 10 проб 
/ 10 досл, 
Дослідження 
дезрозчинів – 10 
проб / 10 досл, 
рідкого мила – 5 
проб / 5 досл, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію – 10 
проб / 10 досл, 
Контроль роботи 
парових 
стерилізаторів – 2 
проб / 2 досл) 

Софіївський район КЗОЗ «Софіївський 
районний центр 
первинної медико-
санітарної допомоги»  

смт Софіївка,              
вул. Карпенко,1 

Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
 
Стан виконання 

Дезрозчини на 
вміст 
активного 
хлору – 9 проб 
/ 9досл 

 вересень 
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дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів 
Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

 
 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

Апостолівський район ДНЗ «Струмочок»  м. Апостолове,  
вул. Богдана 
Хмельницького, 72-А 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки – 
1 проб /1 досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл, 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 28 проб / 
84 досл 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досл 
вода питна – 1 проба / 
2 досл, 
- змиви 10 проб / 20 

Червень 
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досл, пісок – 2 проби 
/ 4 досл. 

 ДНЗ «Малятко» м. Апостолове,  
вул. Визволення, 31 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл, 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 58 проб / 
174 досл 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
досл, пісок – 2 проби 
/ 4 дослідження 

Червень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
грудень 

 ДНЗ «Барвінок» м. Апостолове,  
вул. Олеся Гончара, 15 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 22 проб / 
66 досл. 
Дослідження на яйця 

червень 
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проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
досл, пісок – 2 проби 
/ 4 дослідження 

 ДНЗ «Журавка» м. Зеленодольськ,  
вул. Енергетична, 26-А 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 38 проб / 
114 досл. 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
дос, пісок – 2 проби / 
4 дослідження. 
 

Червень 
 
 
 
 
 
 
листопад 

 ДНЗ «Попелюшка» м. Зеленодольськ,  
вул. Рибалко, 13 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 37 проб / 
111 досл. 

Червень 
 
 
 
 
 
 



50 
 

нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
досл, пісок – 2 проби 
/ 4 дослідження 

серпень 

 ДНЗ «Росинка» м. Зеленодольськ,  
вул. Н. Малаєвої, 2-А 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 37 проб / 
111 досл. 
Харчі – 2 проб/ 8досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл, 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
досл, пісок – 2 проби 
/ 4 дослідження. 

Червень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вересень 

 ДНЗ «Сонечко» с. Нива Трудова,  
вул. Південна, 8 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Обстеження 

Червень 
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термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 27 проб / 
81 досл. 
Змиви на ієрсінії – 10 
проб / 30 досл. 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
досл, пісок – 2 проби 
/ 4 дослідження 
 

 
 
 
 
 
 
жовтень 

Софіївський район ДНЗ «Чайка» смт. Софіївка,  
вул. Больнична, 13 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл. 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 29 проб / 
87 досл. 

Червень 

 ДНЗ «Ромашка» смт. Софіївка,  
вул. Шкільна, 3 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Обстеження 

Червень 
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термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 30 проб / 
90 досл 
 

 ДНЗ «Берізка» смт. Софіївка,  
вул. Молодіжна, 9 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу 
інфекцій – 23 проб / 
69 досл 
 

Червень 
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Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

Апостолівський район ЗШ № 3 І-ІІІ ступеню 
відділу освіти ВК 
Апостолівської міської 
ради 

м. Апостолове,  
вул. Визволення, 30 

Вода питна – 1 
проб /5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
10 вимір / 20 
досл, 
Освітленість – 
10 вимір /10 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл, 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 проб / 6 
досл. 

Серпень 

 Михайлівська ЗШ І-ІІІ 
ступеню відділу освіти 
ВК Апостолівської 
міської ради 

с. Михайлівка,  
вул. Вишнева, 9 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки – 
1 проб / 1 досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 проб / 9 
досл. 

Серпень 



54 
 

досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

 Михайло-Заводська ЗШ 
І-ІІІ ступеню відділу 
освіти ВК 
Апостолівської міської 
ради 

с. Михайло-Заводське, 
вул. Шкільна 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 4 проб / 12 
досл. 

Серпень 

 Великокостромська ЗШ 
І-ІІІ ступеню відділу 
освіти ВК 
Зеленодольської міської 
ради 

с. Велика Костромка, 
вул. Кооперативна, 55 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 проб / 6 
досл. 

серпень 
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Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

 Грушівська ЗШ І-ІІІ 
ступеню відділу освіти 
ВК Грушевської  
сільської ради 

с. Грушівка,  
вул. Шкільна, 3 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 досл 
Змиви на  умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл, 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 проб / 9 
досл. 

серпень 

 Нивотрудівська ЗШ І-ІІІ 
ступеню відділу освіти 
ВК Нивотрудівської  
сільської ради 

с. Нива Трудова,  
вул. Південна, 7 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 проб / 6 
досл. 

серпень 
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Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

 ДПТНЗ «Апостолівський 
центр підготовки та 
перепідготовки 
робітничих кадрів» 

м. Апостолове,  
вул. Мічуріна, 8 

 Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 4 проб / 12 
досл. 
Обстеження учнів на 
носійство 
менінгококової 
інфекції – 50 проб / 
50 досл 

вересень 

 Зеленодольський 
професійний ліцей 

м. Зеленодольськ,  
вул. Енергетична, 15 

 Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 4 проб / 12 
досл. 

травень 

Софіївський район Водянська ЗШ І-ІІІ 
ступеню Софіївської 
районної ради 

с. Водяне,  
вул. Шкільна, 41 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

Вода питна – 1 проб / 
3 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл, 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 проб / 9 
досл. 

червень 

 Жовтянська ЗШ І-ІІІ 
ступеню Вакулівської 

с. Жовте,  
вул. Шкільна, 1 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  

Вода питна – 1 проб / 
3 досл 

червень 
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сільської ради Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 проб / 9 
досл. 

 Мар’ївська ЗШ І-ІІ 
ступеню Вакулівської 
сільської ради 

с. Мар’ївка,  
вул. Шкільна, 20 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 10 проб / 
10 досл, 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 проб / 9 
досл. 

червень 

 Нововасилівська ЗШ І-ІІ 
ступеню Вакулівської 

с. Нововасилівка,  
вул. Набережна, 1 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  

Вода питна – 1 проб / 
3 досл 

червень 
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сільської ради Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл. 

Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 проб / 6 
досл. 

 Вакулівська ЗШ І-ІІІ 
ступеню Вакулівської 
сільської ради 

с. Вакулівка,  
вул. Каштанова, 31 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
5 вимір / 10 
досл, 
Освітленість – 
5 вимір / 5 
досл., 
Повітря 
закритих 
приміщень – 2 
проб / 6 досл. 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 проб / 9 
досл. 

червень 

 ДПТНЗ «Софіївський 
професійний ліцей» 

смт. Софіїка,  
вул. Поштова, 10 

 Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 

вересень 
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інфекцій – 3 проб / 9 
досл. 

 
 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

Апостолівський район КЗ «Апостолівський 
ДОТ «Зміна»  

с. Грушівка,  
вул. Олександра 
Довженка, 1-А 

Вода питна – 
15 проб / 75 
досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 3 проб / 3 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 3 
проб / 3 досл. 
Мікроклімат – 
10 вимір / 20 
досл, 
Освітленість – 
10 проб / 10 
досл, 
Вода 
водоймищ – 9 
проб / 90 досл,  
Грунт – 9 проб 
/ 54 досл. 
 

Вода питна – 15 проб 
/ 60 досл, 
Харчі – 9 проб / 36 
досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 60 проб / 
60 досл, 
Вода водоймищ – 9 
проб / 27 досл,  
Грунт – 9 проб / 18 
досл) 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
досл, пісок – 2 проби 
/ 4 дослідження. 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 8 проб / 24 

Травень, червень, 
липень 
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досл. 
 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

Апостолівський район Центр соціально-
психологічної 
реабілітації для дітей 
«Надія» Апостолівської 
РДА 

м. Апостолове,  
вул. Вокзальна, 97 

Вода питна – 1 
проб / 5досл,  
Харчі на якість 
термообробки 
– 1 проб / 1 
досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
10 вимір / 20 
досл, 
Освітленість – 
10 вимір / 10 
досл, 
 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 
досл, 
Змиви умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 20 проб / 
20 досл 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 проб / 6 
досл. 
Обстеження дітей на 
носійство 
менінгококової 
інфекції – 50 проб / 
50 досл. 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
досл, пісок – 2 проби 

Квітень 
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/ 4 дослідження. 
Софіївський район КЗО «Жовтневий 

навчально-
реабілітаційний центр з 
поглибленим 
професійно-трудовим 
навчанням» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

с. Вакулівка,  
вул. Каштанова, 1 

Вода питна – 1 
проб / 5 досл,  
Харчі на якість 
термообробки – 
1 проб / 1 досл, 
Овочі на 
нітрати – 1 
проб / 1 досл. 
Мікроклімат – 
10 вимір / 20 
досл, 
Освітленість – 
10 вимір / 10 
досл, 
 

Вода питна – 1 проб / 
4 досл, 
Харчі – 2 проб / 8 досл, 
Змиви на умовно-
патогенні 
мікроорганізми 
(УПМО) – 20 проб / 
20 досл 
Персонал харчоблоку 
на кишкову групу 
інфекцій – 5 проб / 15 
досл. 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
городина – 5 проб / 
10 досліджень 
вода питна – 1 проба / 
2 дослідження, 
- змиви 10 проб / 20 
дос, пісок – 2 проби / 
4 дослідження. 

травень 

 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

Апостолівський район КП 
«Апостоловеводоканал» 
м. Апостолове,  
вул. Мічуріна, б/н 

Вихід НФС № 1  
Розподільча мережа  

1 проб / 25 
досл 
5 проб / 25 
досл. 

1 проба / 4 досл 
5 проб / 20 досл 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 

липень 
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1 проба / 2 досл 
 КП 

«Апостоловеводоканал» 
м. Апостолове,  
вул. Локомотивна, б/н 

Вихід НФС № 2  
Розподільча мережа 

1 проб / 25 
досл 
5 проб / 25 
досл. 

1 проба / 4 досл 
5 проб / 20 досл 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
1 проба / 2 досл 

липень 

 КП «Нивотрудівське» Вихід НС 
Розподільча мережа 

1 проб / 9 досл 
5 проб / 25 
досл. 

1 проба / 4 досл 
5 проб / 20 досл 
Дослідження на яйця 
гельмінтів: 
1 проба / 2 досл 

вересень 

 ДПП 
«Кривбасводопостачання»,  
Грушівський 
водопровідний комплекс 

Вихід НФС 
Розподільча мережа 

1 проб / 25 
досл. 
5 проб / 25 
досл 

1 проба / 4 досл 
5 проб / 20 досл 
 

травень 

Софіївський район КП «Софіївське», смт. 
Софіївка, вул.. Шкільна, 19 

Вихід НФС 
Розподільча мережа 

1 проб / 25 досл 
5 проб / 25 досл 

1 проба / 4 досл 
5 проб / 20 досл 

листопад 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 

Апостолівський район Зеленодольський міський пляж 15 проб / 150 досл. 15 проб / 45 досл. Травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень 
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Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

Апостолівський район Зеленодольський міський пляж 15 проб / 90досл. 5 проб / 10 досл. Травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень 

 ДТЕК Криворізька ТЕС, СЗЗ 1 проба / 6 досл. 1 проб / 2 досл. серпень 
 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Апостолівський район м. Апостолове, вул. Каманіна, 1, 
СЗЗ ТОВ «Апостолівагромаш» 

36 проб / 36 досл. Січень, квітень, 
липень, жовтень 

 м. Зеленодольськ, вул. Паркова, 
житлова зона 

36 проб / 36 досл. Лютий, травень, 
серпень, листопад 

Софіївський район смт. Софіївка, вул. Поштова, 19, 
СЗЗ ТОВ «Виробник Плюс» 

36 проб / 36 досл. Березень, червень, 
вересень, грудень 

 
Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 
№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 Апостолівський район 34 проби / 68 досл. 05.06, 13.06, 20.06, 27.06, 
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 
02.08, 08.08, 15.08, 22.08, 
29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 
26.09  

1 раз на тиждень з 01.06 по 
 01.10 
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Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Апостолівський  район лютий,  

квітень, 
липень, 
жовтень 

 ствір № 8 
 с. Мар’янське 

- - - - Проби відбираються 
та доставляються для 
досліджень до ВСП 
«Криворізький МВЛД 
ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

2  Софіївський район - - щомісячно - - 12 проб /  
24 дослід-

ження 

Проби відбираються 
та доставляються для 
досліджень до ВСП 
«Криворізький МВЛД 
ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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План моніторингових досліджень, що проводяться  
ВСП «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень 

 ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
 

Васильківський, Покровський райони 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 
відвідування 

Кількість лабораторних  
та інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
Васильківський 
район 

КЗ 
«Васильківська 
ЦРЛ» ДОР 

вул.Михайлівська,7
6 
с.Васильківка, 
Васильківський 
район  
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного контролю 
в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів  

1.дезінфекційних 
розчинів-17 
2. дезінфекційні 
засоби-12 
 

1. Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів -160 проб / 480 досліджень 
2. Дослідження на якість миття рук 
медичного персоналу -12 проб / 24 
дослідження 
3. Матеріал на стерильність - 90 проб 
/ 180 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 51 проб / 102 
дослідження, в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 17 проб / 
34 дослідження 
 рідкого мила - 17 проб / 34 
дослідження 
антисептиків – 17 проб / 34 
дослідження 
5. Повітря - 22 проб / 44 дослідження  
6. Обстеження персоналу на 
бактеріальне носійство  патогенного  
стафілококу - 54 особи / 108 
досліджень 
7. Змиви на БГКП - 20 проб 

березень 

Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів 

  березень 
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Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ 

  жовтень 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

  березень 

Стан організації 
надання  антирабічної 
допомоги  населенню 
в лікувально-
профілактичних 
закладах  

  березень 

 Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

  березень 

Готовність лікувально-
профілактичних 
закладів до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 

  травень 

  Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори - 
21 вимір / 42 
дослідження 
 

 грудень 

  Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 21 
вимір / 21 
дослідження 

 гудень 
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  На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
нормам (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками-1 
проба / 5 
досліджень 

дослідження води питної за 
мікробіологічними показниками -
1 проба / 4 дослідження 

березень 

  Лабораторний 
контроль  повітря за 
вмістом окису 
вуглецю та 
окиснюваності в 
повітрі операційних, 
реанімаційних, 
процедурних. 

Вміст в повітрі 
СО2 - 12 проб / 
12 досліджень 
Окисність - 2 
проби / 2 
дослідження 

 грудень 
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КЗ 
«Васильківський 
ЦПМСД» : 
- Васильківська 
АЗПСМ; 
 

вул.Михайлівська,
76 
с.Васильківка, 
Васильківський 
район  
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 5 
2. Дезінфекційні 
засоби - 5 
 
 

1. Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 55 проб /165 досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 6 проб 
/ 12 досліджень  
3. Матеріал на стерильність - 35 
проб / 70 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 15 проб / 45 
досліджень,   в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 5 проб / 
15 досліджень 
рідкого мила - 5 проб / 15 
досліджень 
антисептиків – 5 проб / 15 
досліджень 
5.Повітря - 2 проби / 4 
дослідження  

вересень 

Стан виявлення 
гострих в’ялих 
паралічів 

  вересень 

Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ 

  жовтень 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

  вересень 

  Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори - 
4 виміри / 8 
досліджень 
 

 листопад 
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  Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 4 
виміри / 4 
дослідження 
 

 листопад 

  На відповідність води 
питної вимогам 
Державним 
санітарним правилам 
і нормам (ДсанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання людиною 

дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками - 1 
проба / 5 
досліджень 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками-
1 проба / 4 дослідження 
 

вересень 

КЗ 
«Васильківський 
ЦПМСД» : 
В.Олександрівсь
ка АЗПСМ; 

вул..Центральна, 
25 
с.Великоолександ
рівка, 
Васильківський 
район  
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 4 
2. Дезінфекційні 
засоби - 1 
 

1. Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 20 проб / 60 досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 12 
проб / 24 дослідження 
3. Матеріал на стерильність - 20 
проб / 40 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 12 проб / 24 
дослідження,   в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 4 проби 
/ 8 досліджень 
рідкого мила - 4 проби / 8 
досліджень 
антисептиків – 4 проби / 8 
досліджень 

травень 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 
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  Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори - 
3 виміри / 6 
досліджень 
 
 

 травень 

  Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 3 
виміри / 3 
дослідження 
 

 травень 

  На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
норм (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

.дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками - 1 
проба / 5 
досліджень 
 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками -
1 проба / 4 дослідження 
 

травень 
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КЗ 
«Васильківський 
ЦПМСД» : 
-Чаплинська 
АЗПСМ 

вул..Лікарняна, 76 
с.Чаплино, 
Васильківський 
район  
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного 
контролюв закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 4 
2. Дезінфекційні 
засоби - 1 
 

1. Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 20 проб / 60 досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 12 
проб / 24 дослідження 
3.Матеріал на стерильність - 20 
проб / 40 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 12 проб / 24 
дослідження,   в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 4 проби 
/ 8 досліджень 
рідкого мила - 4 проби / 8 
досліджень 
антисептиків – 4 проби / 8 
досліджень 

листопад 

Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ 

  листопад 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

  листопад 

   Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

метеофактори-3 
виміри /6 
досліджень 
 
 

 листопад 

   Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 3 
виміри / 3 
дослідження 
 

 листопад 
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   На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
норм (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками - 1 
проба / 5 
досліджень 
 
 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками-
1 проба / 4 дослідження 
 

листопад 
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Покровський 
район 

КЗ «Покровська 
ЦРЛ» ДОР 

с.Покровське 
вул.Дмитра 
Яворницького 121 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 14 
2. Дезінфекційні 
засоби - 10 
 

1.Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 125 проб / 375 
досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 12 
проб / 24 дослідження 
3.Матеріал на стерильність - 99 
проб / 198 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 51 проб / 102 
дослідження, в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів -17 проб 
/ 34 дослідження 
рідкого мила - 17 проб / 34 
дослідження 
антисептиків –17 проб / 34 
дослідження 
5. Повітря - 22 проби / 44 
дослідження 
6. Обстеження персоналу на 
бактеріальне носійство  
патогенного  стафілококу - 62 
особи /124 дослідження 
7. Змиви на БГКП - 20 проб 

червень 

Стан виявлення 
гострих в’ялих 
паралічів 

  червень 

Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ 

  листопад 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

  червень 
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Стан організації 
надання  антирабічної 
допомоги  населенню 
в лікувально-
профілактичних 
закладах  

  червень 

 Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

  червень 

  Готовність лікувально-
профілактичних 
закладів до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 

  червень 

  Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори -
21 вимір / 42 
дослідження 
 
 

 листопад 

  Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 21 
вимір / 21 
дослідження 
 

 листопад 
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  На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
норм (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками - 1 
проба / 5 
досліджень 
 
 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками-
1 проба / 4 дослідження 
 

червень 

  Лабораторний 
контроль повітря  за 
вмістом окису 
вуглецю та 
окиснюваності в 
повітрі операційних, 
реанімаційних, 
процедурних. 

Вміст в повітрі 
СО2 - 12 проб / 
12 досліджень 
 
Окисність - 2 
проби / 2 
дослідження 
 

 листопад 
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РКЗ ОЗ 
«Покровський 
ЦПМСД»: 
- Покровська 
АЗПСМ; 
 

с. Покровське  
вул. Дмитра 
Яворницького 121, 
Покровський 
район 
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 6 
2. Дезінфекційні 
засоби - 3 
 

1. Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 50 проб / 150 досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 6 проб 
/ 12 досліджень 
3.Матеріал на стерильність - 30 
проб / 60 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 18 проб / 36 
досліджень, в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 6 проб / 
12 досліджень 
рідкого мила - 6 проб / 12 
досліджень 
антисептиків – 6 проб / 12 
досліджень 

квітень 

Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ 

  листопад 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

  квітень 

Готовність лікувально-
профілактичних 
закладів до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 

  квітень 
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  Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори - 
4 виміри / 8 
досліджень 
 
 

 квітень 

  Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 4 
виміри / 4 
дослідження 
 

 квітень 

  На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
норм (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

Дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками - 1 
проба / 5 
досліджень 
 
 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками-
1 проба / 4 дослідження 
 

квітень 
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РКЗ ОЗ 
«Покровський 
ЦПМСД»: 
-Вишнівська 
АЗПСМ 
 

с Вишневе 
Покровський 
район 
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 4 
2. Дезінфекційні 
засоби - 1 
 

1. Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 20 проб / 60 досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 2 проб 
/ 4 дослідження 
3.Матеріал на стерильність - 20 
проб / 40 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію 9 проб / 18 
досліджень, в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 3 проби 
/ 6 досліджень 
рідкого мила - 3 проби / 6 
досліджень 
антисептиків – 3 проби / 6 
досліджень 

жовтень 

Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ 

  жовтень 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

  жовтень 

  Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори - 
3 виміри / 6 
досліджень 
 
 

 жовтень 

  Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 3 
виміри / 3 
дослідження 
 

 жовтень 
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  На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
норм (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками - 1 
проба / 5 
досліджень 
 
 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками -
1 проба  / 4 дослідження 
 

жовтень 

РКЗ ОЗ 
«Покровський 
ЦПМСД»: 
В.Михайлівська 
АЗПСМ 

Вул.Біла, 21 
с. Великомихай 
лівка, 
Покровський 
район 
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 4 
2. Дезінфекційні 
засоби-1 
 

1.Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 20 проб /60 досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 2 проб 
/ 4 дослідження 
3. Матеріал на стерильність - 20 
проб / 40 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 9 проб / 18 
досліджень, в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 3 проби 
/ 6 досліджень 
рідкого мила - 3 проби / 6 
досліджень 
антисептиків – 3 проби / 6 
досліджень 

липень 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

  липень 
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   Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори - 
3 виміри / 6 
досліджень 
 
 

 липень 

   Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 3 
виміри / 3 
досліджень 
 

 липень 

   На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
норм (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками-1 
проба/5 
досліджень 
 
 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками -
1 проба / 4 дослідження 
 

липень 

 Стоматологічна 
клініка 
 «Дента» 
ФОП 
Мірошниченко 

с.Покровське 
вул.Дмитра 
Яворницького, 121 
Покровський 
район 
Дніпропетровська 
область 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів  

1.Дезінфекційних 
розчинів - 1 
2. Дезінфекційні 
засоби - 1 
 

1. Змиви з епідемічно значущих 
об’єктів - 10 проб / 30 досліджень 
2. Дослідження на якість миття 
рук медичного персоналу - 2 
проби  /4 дослідження 
3.Матеріал на стерильність - 10 
проб / 20 досліджень 
4. Дослідження на бактеріальну 
контамінацію - 3 проби / 6 
досліджень,       в т.ч.: 
дезінфекційних розчинів - 1 проба 
/ 2 дослідження 
рідкого мила - 1 проба / 2 

серпень 
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дослідження 
антисептиків – 1 проба / 2 
дослідження 

   Дотримання 
повітряно-теплового 
режиму з метою 
профілактики 
простудних 
захворювань, грипу. 

Метеофактори - 
3 виміри / 6 
досліджень 
 
 

 серпень 

   Дотримання 
санітарно-гігієнічних 
вимог до освітленості 
приміщень 

Освітленість - 3 
виміри / 3 
дослідження 
 

 серпень 

   На відповідність води 
питної вимогам 
Державних 
санітарних правил і 
норм (ДСанПіНу) 
2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною” 

дослідження 
води питної за 
фізико-
хімічними 
показниками - 1 
проба / 5 
досліджень 
 
 

дослідження води питної за 
мікробіологічними  показниками-
1 проба / 4 дослідження 
  

серпень 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

Васильківський район ДНЗ”Калинка”  с.Чаплине  
вул. Північна, 30 

 Мікроклімат -
4 виміри / 8 
досліджень 
Освітленість-
12 вимірів / 12 
досліджень 
Вода питна-1 
проба / 8 
досліджень 

-вода питна – 1 проба /4 - 
дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 20 
досліджень 
 пісок на яйця гельмінтів- 
2/4досл. 
алергенні кліщі-1/10досл. 
змиви на паразитологічні 
показники- 10/10досл. 
Обстеження персоналу 
харчоблоку та роздаток на 
кишкову групу інфекцій – 
4/12досл 

вересень 

ДНЗ “Золотий півник” с.Васильківка 
пров.Першотравневий, 5 

Мікроклімат - 
4 виміри / 8 
досліджень 
Освітленість-
12 вимірів / 12 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 4 
дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 20 
досліджень 

жовтень 

пісок на яйця гельмінтів- 
2/4досл. 
алергенні кліщі-1/10досл. 
змиви на паразитологічні 
показники- 10/10досл. 
обстеження персоналу 
харчоблоку та роздаток на 
кишкову групу інфекцій – 
6/18досл 

Червень 
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 ДНЗ”Зернятко” с.Васильківка 
пров.Сонячний, 18 

Мікроклімат - 
4 виміри /8 
досліджень 
Освітленість -
12 вимірів / 12 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 4 
дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 20 
досл. 

листопад 

пісок на яйця гельмінтів- 
2/4досл. 
алергенні кліщі-1/10досл. 
змиви на паразитологічні 
показники- 10/10досл. 

обстеження персоналу 
харчоблоку та роздаток на 
кишкову групу інфекцій – 
6/18досл 

Серпень 
 

Покровський район КЗ “Покровський ДНЗ  
(ясла-сад) № 1 
“Орлятко” 

смт Покровське 
вул. Соборна, 114 

Мікроклімат - 
4 виміри / 8 
досліджень 
Освітленість -
12 вимірів / 12 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 4 
дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 20 
досл. 
 

грудень 

пісок на яйця гельмінтів- 
2/4досл. 
змиви на паразитологічні 
показники- 10/10досл. 
алергенні кліщі –1/10досл. 
обстеження персоналу 
харчоблоку та роздаток на 
кишкову групу інфекцій – 
11/33досл 

Травень 
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 КЗ “Покровський ДНЗ 
(ясла-сад) № 3 
“Барвінок” 

С.Олександрівка 
вул.Перемоги,8 

Мікроклімат - 
4 виміри / 8 
досліджень 
Освітленість -
12 вимірів / 12 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 4 
дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 20 
досліджень 

грудень 

алергенні кліщі –1/10досл. 
пісок на яйця гельмінтів- 
2/4досл. 
змиви на паразитологічні 
показники- 10/10досл. 
обстеження персоналу 
харчоблоку та роздатків на 
кишкову групу інфекцій – 
4проб/12досл 

Липень 
 

 КЗ “Вишнівський 
ДНЗ(ясла-сад)”Сонечко” 

с. Вишневе 
вул. Леніна, 6 
 

Мікроклімат - 
4 виміри / 8 
досліджень 
Освітленість -
12 вимірів / 12 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 4 
дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 20 
досліджень 

жовтень 

алергенні кліщі –1/10 
пісок на яйця гельмінтів- 
2/4 дослідж. 
змиви на паразитологічні 
показники- 10/10досл. 
обстеження персоналу 
харчоблоку та роздаток на 
кишкову групу інфекцій – 
4/12досл 

червень 

 КЗ 
Великомихайлівський 
ДНЗ (ясла-сад) “Ясочка” 

с. Великомихайлівка 
вул. Біла, 33 
 

Мікроклімат - 
4 виміри / 8 
досліджень 
Освітленість -

вода питна - 1 проба / 4 
дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 20 
досліджень 

листопад 
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12 вимірів / 12 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

алергенні кліщі –1/10 
пісок на яйця гельмінтів- 
2/4досл. 
змиви на паразитологічні 
показники- 10/10досл. 
обстеження персоналу 
харчоблоку та роздаток на 
кишкову групу інфекцій – 
4/12досл 

травень 

 
Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
Васильківський район Опорний заклад 

Васильківський 
навчально-виховний 
комплекс № 1 
ім. М.М.Коцюбинського 
“Загальноосвітній 
навчальний заклад -
дошкільний навчальний 
заклад” відділу освіти 
Васильківської 

смт. Васильківка,  
вул. Соборна, 25 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздатків на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

жовтень 
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райдержадміністрації Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 

 серпень 

Чаплинська середня 
загальноосвітня опорна 
школа 
   

с.Чаплине  
вул.Західна, 20 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

листопад 

Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 
 

 серпень 
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 Чаплинська філія I-II 
ступенів Чаплинської 
середньої 
загальноосвітньої 
опорної школи. 
 

с.Чаплине  
вул.Північна, 30 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

листопад 

Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 
 
 

 серпень 

 Великоолександрівський 
навчально-виховний 
комплекс 
 

с.Великоолександрівка 
вул.Центральна, 3 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

травень 
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Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 
 

 серпень 

    
Васильківський відділ 
освіти Васильківської 
райдержадміністрації 
 
 
21 загальноосвітній 
навчальний заклад 
Васильківського району 

 Васильківський район Вода питна- 21 
проба/168 
досліджень 

Вода питна- 
21проба/84 
дослідження 

серпень 

Покровський район Опорна школа НВК 
“ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 
Покровський ліцей” 

смт Покровське 
вул. Горького, 77 
 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

грудень 
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Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 

 серпень 

 НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
– Покровська  гімназія” 

смт Покровське 
вул. Д.Яворницького, 
117 
 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

грудень 

Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 

 серпень 
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 Великомихайлівська  
ЗОШ І-ІІІ ст. 
 
 
 

с. Великомихайлівка 
вул. Шевченка, 3 
 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

вересень 

Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 

 серпень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вишнівська  
ЗОШ І-ІІІ ст. 
 
 
 
 
 
 
 
 

смт Покровське 
вул. Центральна, 7 
 

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість -
20 вимірів / 20 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 
 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 20 / 
20 досліджень 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
2/6досл 

жовтень 
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Повітря 
закритих 
приміщень на 
вміст фенолу-2 
проби/2 
дослідження 
формальдегіду-
2 проби/2 
дослідження 

 серпень 

 Покровський відділ освіти  
Покровської районної 
адміністрації 
 
 17 загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Покровський район Вода питна- 17 
проб / 136 
досліджень 

Вода питна – 17 
проб/68 досліджень 

серпень 

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
Васильківський район  Табір відпочинку 

“Ромашка” на базі 
Васильківської СШ №2 

 с.Васильківка 
вул.Спортивна, 35 

 Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

Табір відпочинку 
“Романтик” на базі НВК 
№3 

с.Васильківка 
вул.Соборна, 257 

 Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Світанок” на базі 
Дубовиківської СШ №2 

с.Дубовики  
вул. Центральна, 49 

 Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 
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 Табір відпочинку 
“Пізнайко” на базі 
Дебальцівського НВК 

с.Дебальцево 
вул.Центральна, 35 

 Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Веселка” на базі 
Письменської СШ 

с.Письменна  
вул. Нова, 2 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Весела планета ” на базі 
Манвелівської СШ 

с.Манвелівка 
вул.Центральна, 38 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Сокіл” на базі 
Миколаївської СШ 

с.Миколаївка 
вул.Центральна, 28 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Зірочка” на базі 
Шевченківського НВК 

с.Шевченки 
вул.Голондія, 57 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Світанок” на базі 
ДобровільськогоНВК 

с.Добровілля 
вул.Центральна, 44 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку “Надія 
” на базі Авангардської 
СШ 

с.Вербівське  
вул. Шкільна, 1 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Країна мрій ” на базі 
Богданівського НВК 

с.Богданівка  
вул. Шкільна, 1 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Світанок ” на базі 
Зеленогайської СШ 

с.Зелеий Гай 
вул.Шкільна, 1 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Козачата ” на базі 
Воскресенівського НВК 

с.Воскресенівка  
вул. Верхня, 8а 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Веселка ” на базі 
Павлівської  СШ 

с.Павлівка  
вул. Центральна, 3 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 
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 Табір відпочинку 
“Ромашка ” на базі 
Григорівського НВК 

с.Григорівка  
вул.Миру, 5а 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Барвінок ” на базі 
Ульянівської НСШ 

с.Васильківка 
вул.Гаркуші, 16 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Ромашка ” на базі 
Новогригорівського 
НВК 

с. Новогригорівка 
вул.Центральна, 1 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

Покровський район Табір відпочинку 
“Веселка ” на базі філія  
№ 1 - НВК 
“Романківська ЗОШ І-ІІІ 
ст. – ДНЗ” 

с. Романки 
вул. Центральна,  41 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Дзвіночок ” на базі 
філія  № 2 - НВК 
“Покровська ЗОШ І-ІІ 
ст. – ДНЗ” 

смт Покровське 
вул. Кірова,  259 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Дзвіночок ” на базі 
філія  № 3 - Водянська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Водяне  
вул. Центральна,  31а 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Веселка” на базі 
Покровська 
 ЗОШ І-ІІ ст.  

смт Покровське 
вул. Кірова,  11 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Сонечко” на базі 
Просянська  
ЗОШ І-ІІІ ст.  

смт Просяна 
вул. Леніна,  11 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 
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 Табір відпочинку “Мрія” 
на базі Просянська ЗОШ 
І-ІІІ ст.  

смт Просяна 
вул. Леніна,  11 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Ромашка ” на базі 
Братська  НВК “ЗОШ І-
ІІІ ст. – НВК” 

с. Братське  
вул. Шкільна, 1 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Сонечко” на базі 
Гаврилівська  
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Гаврилівка  
вул. Перемоги, 2 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Сонечко” на базі 
Катеринівська  
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Катеринівка  
вул. Ківрова, 4 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Сузір'я” на базі 
Коломицівська  
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Коломійці  
вул. Шкільна, 1 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Сонечко ” на базі 
Маломихайлівській  
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – 
ДНЗ ім. І.Г.Скакуна” 

с. Маломихайлівка  
вул. Центральна, 25 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку 
“Орлятко” на базі НВК 
“Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
– ДНЗ” 

с. Орли  
вул. Молодіжна, 1 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 

 Табір відпочинку  на базі 
Новоселівській НВК 
“ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” 

с. Новоселівка  
вул. Шкільна, 10 

Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
 

травень 
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Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
Васильківський район КЗ “Васильківський 

психоневрологічний 
будинок-іентернат” ДОР 

с.Медичне 
вул.Центральна, 1 

 Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість - 
6 вимірів / 6 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень. 
Повітря на 
вміст СО2 - 6 
проб / 6  
досліджень 
Окисність - 2 
проби / 2 
дослідження 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження 
змиви на БГКП – 
20/20досл. 
змиви з епідемічно 
значущих об’єктів – 
5 / 15досл. 
контамінація – 3 / 
6досл. 
стерильність – 2 / 
4досл. 
збудники дифтерії- 
50/100досл. 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздатків на кишкову 
групу інфекцій – 
4/12досл 
аллергенні кліщі-
2/20досл. 

вересень 
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Покровський район Покровський 
територіальний центр  
соціального 
обслуговування 

с.Вишне  
вул.Спортивна, 5 
Покровський р-н  

Мікроклімат -
10 вимірів / 20 
досліджень 
Освітленість - 
6 вимірів / 6 
досліджень 
Вода питна - 1 
проба / 8 
досліджень. 
Повітря на 
вміст СО2 - 6 
проб / 6  
досліджень 
Окисність - 2 
проби / 2 
дослідження 

вода питна - 1 проба / 
4 дослідження  
змиви на БГКП – 
20/20досл. 
змиви з епідемічно 
значущих об’єктів - 5 
/ 15досл. 
контамінація – 3 / 6 
стерильність – 2 / 4 
збудники дифтерії- 
20/40досл. 
обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздатків на кишкову 
групу інфекцій – 
4/12досл 
аллергенні кліщі- 
2/20досл 

жовтень 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопровода 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
Васильківський район 
 
 
 
 

Комунальний водогін 
ВРКП ”Джерело” 

ВНС Вовчанського 
водозабору 

Вода питна - 4 
проби / 60 
досліджень. 
 

Вода питна – 4 проби 
/ 16 досліджень 

січень 
квітень 
серпень 
листопад 
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Покровський район 

Комунальний водогін 
КП”Покровське ВКГ” 

ВНС  Покровського 
водозабору,ВНС 
Олександрівського 
водозабору 

Вода питна-4 
проби/60 
досліджень. 
 

Вода питна – 4 
проби/16 досліджень 

лютий  
травень 
липень 
жовтень 

Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
Васильківський район ДНЗ “Калинка”с.Чаплине   грунт – 4 проби / 8 

досліджень 
вересень 

ДНЗ “Золотий 
півник”с.Васильківка 

  грунт – 4 проби / 8 
досліджень  

червень 

Покровський район ДНЗ “Орлятко”с.Покровське   грунт – 4 проби / 8 
досліджень  

травень 

 ДНЗ “Барвінок” с.Олександрівка   грунт – 4 проби / 8 
досліджень 

липень 

 
Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 
Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Васильківський район 
 
Покровський район 
 

Автомагістраль  
вул.Лесі Українки 

                                 3 проби / 3 дослідження  Червень  
 

Автомагістраль вул.Горького  3 проби / 3 дослідження Серпень 
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План моніторингових досліджень, що проводяться  
ВСП «Верхньодніпровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
                                                                        м. Вільногірськ,  Верхньодніпровський,  Криничанський  райони  
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

Адмінтериторія Найменування  
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика моніторинго-
вого відвідування 

 (візиту) 

Кількість лабораторних та ін-
струментальних досліджень 

Терміни 
проведен-

ня  
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
 

Верхньодніпровський  
район  
 
 

КЗ «Верхньодніп-
ровська ЦРЛ» ДОР» 
 

м.Верхньо-
дніпровськ, 
вул.Гагаріна,16 

Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного пі-
дйому захворюваності на 
грип та ГРВІ 
 

- - 1 раз на рік 
жовтень 

Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, лабора-
торної діагностики поліо-
мієліту, ентеровірусних 
інфекцій 
 

- - 1 раз на рік 
травень 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку виявлен-
ня хворих особливо небе-
зпечними інфекціями. 
 

- - 1 раз на рік 
квітень 

 

Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах  
 

- - 1 раз на рік 
вересень 
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КЗ «Верхньодніп-
ровський ЦПМСД» 
 

м.Верхньо-
дніпровськ,  
вул. Гагаріна,16 

Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного пі-
дйому захворюваності на 
грип та ГРВІ 

- - 1 раз на рік 
жовтень 

Дотримання вимог безпе-
чної імунізації 

- - 1 раз на рік 
серпень 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку виявлен-
ня хворих особливо небе-
зпечними інфекціями. 

- - 1 раз на рік 
квітень 

 

КЗ «Новомиколаїв-
ська туб. лікарня» 
ДОР» 

Верхньодніп-
ровський район, 
смт. Новомико-
лаївка, вул. Ка-
лініна,2 

Стан впровадження інфе-
кційного контролю у про-
титуберкульозних закла-
дах 

- - 1 раз на рік 
червень 

Криничанський  
район  

КЗ «Криничанська 
ЦРЛ» ДОР» 

смт.Кринички, 
вул. Героїв Чор-
нобиля, 22 

Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного пі-
дйому захворюваності на 
грип та ГРВІ 

- - 1 раз на рік 
жовтень 

Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, лабора-
торної діагностики поліо-
мієліту, ентеровірусних 
інфекцій 

- - 1 раз на рік 
травень 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку виявлен-
ня хворих особливо небе-
зпечними інфекціями. 

- - 1 раз на рік 
квітень 

 

Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах  

- - 1 раз на рік 
вересень 
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 КЗ «Криничанський 
ЦПМСД»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Криничанська 
АЗПСМ 

смт.Кринички, 
вул. Героїв Чор-
нобиля,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смт.Кринички, 
вул. Героїв Чор-
нобиля,22 

Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного пі-
дйому захворюваності на 
грип та ГРВІ 

- - 1 раз на рік 
жовтень 

Дотримання вимог безпе-
чної імунізації 

- - 1 раз на рік 
серпень 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку виявлен-
ня хворих особливо небе-
зпечними інфекціями. 

- - 1 раз на рік 
квітень 

 

Стан виконання дезінфек-
ційно-стерилізаційних 
заходів  

деззасоби та 
дезрозчини на 
вміст активного 
хлору –  
2 проби /2 досл. 
мікроклімат –  
2 проби /6 досл. 
освітленість  – 
3 проби /3 досл. 

Змиви з епід-
значущих 
об’єктів  -  
10 проб /20 досл. 
 повітря  –  
5 проб /10 досл.  
матеріал на сте-
рильність  – 
5 проб /10 досл. 
дослідження на 
якість миття рук 
медперсоналу  – 
5 проб /10 досл. 
дослідження  
дезрозчинів, рід-
кого мила, анти-
септиків  на бак-
теріальну кон-
тамінацію  – 
6 проб /6 досл. 

1 раз за рік  
жовтень 

м. Вільногірськ КЗ «Вільногірська 
ЦМЛ» ДОР» 

м. Вільногірськ, 
вул. Устенка,72 

Стан виконання дезінфек-
ційно-стерилізаційних 
заходів  

деззасоби та 
дезрозчини на 
вміст активного 

Змиви з епід-
значущих 
об’єктів  -  

1 раз за рік  
жовтень 
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хлору –  
2 проби/2 досл. 
окислюваність  
2 проби/6 досл. 
СО2  –  
6 проб/6 досл.  
мікроклімат –  
2 проби/ 6 досл. 
освітленість  – 
3 проби/3 досл.   

10 проб/20 досл.  
повітря –  
5 проб/10 досл. 
 матеріал на сте-
рильність –  
5 проб/10 досл. 
дослідження на 
якість миття рук 
медперсоналу – 
10 проб/20 досл.  
дослідження  
дезрозчинів, рід-
кого мила, анти-
септиків  на бак-
теріальну кон-
тамінацію  – 
6 проб/6 досл. 

   Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного пі-
дйому захворюваності на 
грип та ГРВІ 

- - 1 раз на рік 
жовтень 

Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, лабора-
торної діагностики поліо-
мієліту, ентеровірусних 
інфекцій 

- - 1 раз на рік 
травень 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку виявлен-
ня хворих особливо небе-
зпечними інфекціями. 

- - 1 раз на рік 
квітень 

 

Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-

- - 1 раз на рік 
вересень 
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профілактичних закладах 
 КП «Вільногірський 

МЦПМСД» 
м. Вільногірськ, 
вул. Устенка,19 

Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного пі-
дйому захворюваності на 
грип та ГРВІ 

- - 1 раз на рік 
жовтень 

Дотримання вимог безпе-
чної імунізації 

- - 1 раз на рік 
серпень 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку виявлен-
ня хворих особливо небе-
зпечними інфекціями. 

- - 1 раз на рік 
квітень 

 

 
Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце розташу-

вання 
Кількість лабораторних та інструменталь-

них досліджень 
Терміни прове-
дення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Верхньодніпровський  
район  

Пушкарівський ДНЗ Верхньодніпровський 
район, с. Пушкарівка, 
вул. Щастя,26  

вода питна:  
1 проба/5 досліджень  

вода питна:  
1 проба / 4 досл 
пісок на яйця  
гельмінтів: 

1 проба / 1 досл. 

серпень 

Криничанський район  ДНЗ № 1  смт.Кринички, вул. 
Центральна,28 

вода питна:  
1 проба/ 5 досліджень 

вода питна:  
1 проба / 4 досл 
пісок на яйця  
гельмінтів: 

1 проба / 1 досл. 

травень  

м.Вільногірськ   ДНЗ № 2  м.Вільногірськ,  
вул. Гагаріна,7  

вода питна:  
1 проба/ 5 досліджень 

вода питна:  
1 проба / 4 досл 
пісок на яйця  
гельмінтів: 

вересень 
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1 проба / 1 досл. 
 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце розташу-
вання 

Кількість лабораторних та інструмента-
льних досліджень 

Терміни прове-
дення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Верхньодніпровський  
район  

Пушкарівська СЗШ  Верхньодніпровський 
район, с. Пушкарівка, 
вул. Ілляшевської,20 

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

мікроклімат: 
9 проб/ 9 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

вересень 

Криничанський район  СЗШ №2   смт. Кринички, вул. 
Центральна,24 

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

мікроклімат: 
9 проб/ 9 досл 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

жовтень 

м.Вільногірськ   СЗШ № 5  м.Вільногірськ,  
вул. Молодіжна, 46  

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

мікроклімат: 
9 проб/ 9 досл 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

вересень 

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах   (пришкільні заклади відпочинку) 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце розташу-
вання 

Кількість лабораторних та інструмента-
льних досліджень 

Терміни прове-
дення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Верхньодніпровський  
район  

СЗШ № 5  м.Верхньодніпровськ, 
вул. Федоровського, 97   

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл. 

червень 

Криничанський район  СЗШ №1   смт. Кринички,  
вул. Героїв Чорноби-
ля,33 

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

червень 

м.Вільногірськ   СЗШ  № 2  м.Вільногірськ,  
вул. Садова,34  

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

червень 
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Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце розташу-
вання 

Кількість лабораторних та інструмента-
льних досліджень 

Терміни прове-
дення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Верхньодніпровський  
район  

КЗ «Верхівцевський 
ПНІ» ДОР»   

м. Верхівцево  вода питна:  
1 проба/5 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

дослідження на наяв-
ність алергенних 
кліщів  -30 досл. 

квітень 

Криничанський район  КЗ «Криничанський  
ПНІ»ДОР» 

Криничанський район,  
с. Зелена Долина  

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

дослідження на наяв-
ність алергенних 
кліщів  -30 досл. 

серпень 

Верхньодніпровський  
район  

КЗ «Верхньодніпровсь-
кий  дитячий будинок-
інтернат №2»ДОР»  

м. Верхньодніпровськ, 
вул. Упорна, 1-а  

вода питна:  
1 проба/5 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл. 

дослідження на наяв-
ність алергенних 
кліщів  -30 досл.  

вересень 

Верхньодніпровський  
район  

КЗ «Верхньодніпровсь-
кий  дитячий будинок-
інтернат №1» ДОР»  

с. Мишурин  Ріг  вода питна:  
1 проба/5 досл. 

вода питна:  
1 проба/4 досл.  

вересень 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопровода 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни прове-

дення (місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

Верхньодніпровський 
район  

КП «Верхньодніпровське 
ВУВКГ» ДОР»  

На виході з НФС 4 проби/128 досл.  4 проби/ 24 досл.: 
16 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні  

лютий 
квітень 
серпень 
грудень 
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КП «Господар» На виході з НФС 4 проби/128 досл. 4 проби/24 досл.: 
16 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні 

березень 
травень 
вересень 
листопад 

ПАТ «Дніпровський 
КПК» 

На виході з НФС 4 проби/128 досл. 4 проби/24 досл.: 
16 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні 

лютий 
травень 
липень 

листопад 
Криничанський район КП  ДОР «Аульський  

водовід» 
На виході з НФС 4 проби/128 досл. 4 проби/24 досл.: 

16 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні 

березень 
квітень 
липень 

жовтень 
м.Вільногірськ Філія «ВГМК» ПАТ 

«ОГХК»  
На виході з НФС  4 проби/28 досл. 4 проби/24 досл.: 

16 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні 

лютий 
червень 
серпень 
жовтень 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни прове-

дення (місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

Верхньодніпровський 
район  

с. Мишурин Ріг  (створ) 4 проби/204 дослідження  4 проби/24 дослідження: 
16 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні 

лютий 
квітень 
липень 

жовтень 
Криничанський район  смт. Аули  (створ) 8 проб/408 досліджень 8 проб/48 досліджень  

32 – мікробіологічні 
16 – паразитологічні 

лютий 
квітень 
липень 

жовтень 
Верхньодніпровський 
район  

м.Верхньодніпровськ  (пляж) 4 проби/28 досліджень 4 проби/20 досліджень 
12 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні 

травень 
червень 
липень 
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серпень 
Верхньодніпровський 
район  

смт.Дніпровське  (пляж) 4 проби/28 досліджень 4 проби/20 досліджень: 
12 – мікробіологічні 
8 – паразитологічні 

травень 
червень 
липень 
серпень 

 
Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни прове-

дення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Верхньодніпровський 
район  

м.Верхньодніпровськ  (пляж) 2 проби/2 дослідження  3 проби/3 паразитологічні 
дослідження 
 

Червень 
 
 

Верхньодніпровський 
район  

смт.Дніпровське  (пляж)  2 проби/2 дослідження  3 проби/3 паразитологічні 
дослідження   

Червень 
 
 

 
Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 
Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни прове-

дення (місяць) 

Верхньодніпровський  
район  

транспортна магістраль 
м. Верхньодніпровськ,  

вул. С. Яцковського 

4 проби/48 досліджень  березень  
червень 
серпень 
жовтень 

Криничанський район  транспортна магістраль 
смт. Кринички, 
вул. Центральна 

4 проби/48 досліджень березень  
травень 
вересень 
листопад 

м.Вільногірськ   транспортна магістраль 
м. Вільногірськ, 

4 проби/48 досліджень березень  
квітень 



107 
 

вул. Центральна липень 
жовтень 

 
Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 
№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 

 Верхньодніпровський район:     
 -  пляж м.Верхньодніпровськ 17 проб/34 дослідження з червня по вересень 1 раз в тиждень 
 -  пляж смт.Дніпровське 17 проб/34 дослідження з червня по вересень 1 раз в тиждень 

 

- господарсько-побутові стічні води на  голо-
вних очисних спорудах до очистки 

м.Верхньодніпровськ 
 

9  проб/18  досліджень з червня по вересень  1 раз в 2 тижні 

2 

 Криничанський район: 
   

   
- господарсько-побутові стічні води на  голо-
вних очисних спорудах до очистки 
смт.Кринички 
 
 
 

9 проб/18 досліджень з червня по вересень  1 раз в 2 тижні 

3 

м.Вільногірськ:    
-  очисні споруди міської каналізації  (до 
очистки)     м.Вільногірськ 

9  проб/18 досліджень з червня по вересень  1 раз в 2 тижні 

- стічні води інфекційного відділення  
КЗ «Вільногірська ЦМЛ» ДОР»  

17  проб/34 дослідження з червня по вересень 1 раз в тиждень 
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Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських очис-
них споруд (до 
очистки), кіль-

кість проб 

3 колектора 
інфекц. відді-
лення        (до 

хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м.Вільногірськ - - щомісячно 12  проб/   

24 дослідження 
12  проб/  

 24 досліджен-
ня 

- Проби відбираються та 
доставляються для дос-
ліджень до ВСП 
«Кам’янський МВЛД 
ДУ «Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

2  Верхньодніпровський 
район  

лютий 
 квітень  
липень 

 жовтень 

створ №1  
с. Мишурин 

Ріг 

щомісячно  12  проб/   
24 дослідження 

- - Проби відбираються та 
доставляються для дос-
ліджень до ВСП 
«Кам’янський МВЛД 
ДУ «Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

3  Криничанський район  лютий  
квітень 
 липень 

 жовтень 

створ №2  
смт. Аули 

щомісячно 12  проб/  
 24 дослідження 

- - Проби відбираються та 
доставляються для дос-
ліджень до ВСП 
«Кам’янський МВЛД 
ДУ «Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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План моніторингових досліджень, що проводяться  

ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
 

м. Дніпро та Дніпровський район 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

Адмінтериторія Найменуван
ня закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика моніторингового 
відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Дніпро 
 

1.КЗ 
«Дніпропетро
вська міська 
клінічна 
лікарня №21» 
ДОР 

м. Дніпро 
вул. Канатна, 
17 

Організація та проведення 
моніторингу заходів біобезпеки при 
роботі мікробіологічних 
лабораторій  
Стан виявлення ГВП, лабораторної 
діагностики поліомієліту та 
ентеровірусних інфекцій 
Стан лабораторної діагностики 
інфекційних захворювань  
Стан впровадження Стандарту 
інфекційного контролю за 
туберкульозом в 
протитуберкульозних закладах,  
лікувально-профілактичних 
закладах 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 

10 /30 
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
Харчоблок : 
- 1 /3  
мікроклімату 
- 1 /1 
освітленості 
- 1 /1 шум  
-1 /11 проб води 
- 3 /10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

комплексні змиви 
– 80/160 
матеріал на 
стерильність – 
15/30 
мікробна  
контамінація - 
30/90 
Дослідження 
біоматеріалу на 
грип та ГРВІ – 
150 осіб/300 
досліджень на рік; 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

травень 
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- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробі 

дослідження 
стічних вод на 
вібріофлору -                
2 /4 
3 /6 
2/4 
2 /4 

 
 
 
червень 
липень 
серпень 
вересень 

2.ОКЗ 
«Протитуберк
ульозний 
диспансер» 
ДОР 

м. Дніпро, вул. 
Богдана, 2а 

Організація та проведення 
моніторингу заходів біобезпеки при 
роботі мікробіологічних 
лабораторій  
Стан виявлення ГВП, лабораторної 
діагностики поліомієліту та 
ентеровірусних інфекцій 
Стан лабораторної діагностики 
інфекційних захворювань  
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Стан впровадження Стандарту 
інфекційного контролю за 
туберкульозом в 
протитуберкульозних закладах,  

10 /30 
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
Харчоблок : 
- 1 /3 
мікроклімату 
- 1/1 
освітленості 
- 1/1  шуму  
-1/11 проб води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 

комплексні змиви 
– 50/100 
матеріал на 
стерильність – 
25/50 
мікробна  
контамінація – 
20/60 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 

квітень 
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лікувально-профілактичних 
закладах 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 

калорійність проб  
кулінар
них 
виробів 

3.КЗ  
«Дніпропетро
вське клінічне 
об'єднання 
швидкої 
медичної 
допомоги» 
ДОР 

вул. Свердлова, 
65 
вул. 
Філософська, 
62 
 

Стан системи інфекційного 
контролю в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Стан організації надання 
антирабічної допомоги населенню 
в лікувально-профілактичних 
закладах   

15/45 
мікроклімату 
15/15 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 
- 1/1  шуму  
-1/11 проб води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

комплексні змиви 
– 100/200 
матеріал на 
стерильність – 
30/60 
мікробна  
контамінація – 
25/75 
 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробів 

травень 

4.КЗ 
«Дніпропетро
вська міська 
клінічна 
лікарня  №9» 

пр. Воронцова, 
29 

Стан системи інфекційного 
контролю в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження 
Організація та проведення 

15/45  
мікроклімату 
15/15 
освітленості 
5/15 проб 

комплексні змиви 
– 80/160 
матеріал на 
стерильність – 
30/60 

червень 
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ДОР моніторингу заходів біобезпеки при 
роботі мікробіологічних 
лабораторій  
Стан лабораторної діагностики 
інфекційних захворювань  
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 

повітря 
закритих 
приміщень 
Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 
- 1/1  шуму  
-1/11 проб води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

мікробна  
контамінація – 
20/60 
 
 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробів 

5.КЗ 
«Дніпропетро
вська  міська 
дитяча 
лікарня №6» 
ДОР 

вул. Караваєва, 
58 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Стан виявлення ГВП, лабораторної 
діагностики поліомієліту та 
ентеровірусних інфекцій 
Стан виконання проти 
паразитарних заходів 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому 

10/30  
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
 
Харчоблок: 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 

комплексні змиви 
– 80/160 
матеріал на 
стерильність – 
25/50 
мікробна  
контамінація – 
20/60. 
Дослідження 
біоматеріалу на 
грип та ГРВІ – 
310 осіб/620 
досліджень на рік; 
Харчоблок : 

червень 
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захворюваності на грип та ГРВІ. 
 

- 1/1  шуму  
-1/11 проб води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробів 

дослідження 
стічних вод на 
вібріофлору -                
2 /4 
3 /6 
2/4 
2 /4 

 
 
 
червень 
липень 
серпень 
вересень 

6. КЗ 
«Дніпропетро
вська міська 
лікарня  
№ 6»  ДОР 

вул. Батумська, 
13 

Стан системи інфекційного 
контролю в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження 
Стан виявлення ГВП, лабораторної 
діагностики поліомієліту та 
ентеровірусних інфекцій 
Стан виконаня дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Стан виконання проти 
паразитарних заходів 
Готовність лікувально-

15/45 
мікроклімату 
15/15 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 

комплексні змиви 
– 120/240 
матеріал на 
стерильність – 
35/70 
мікробна  
контамінація – 
30/90 
 
 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 

липень 
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профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями 
Стан організації надання 
антирабічної допомоги населенню 
в лікувально-профілактичних 
закладах   

- 1/1  шуму  
-1/11 проб води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

на 
БГКП 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробів 

7.  КЗ ДОКК 
ЛПО  
«Фтизіатрія» 

вул. Бехтерева, 
1 

Стан системи інфекційного 
контролю в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 

17/51 
мікроклімату 
17/17 
освітленості 
7/21 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
Харчоблок: 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1 
освітленості 
- 1/1  шуму  
- 1/11 проб води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

комплексні змиви 
– 80/160 
матеріал на 
стерильність – 
30/60 
мікробна  
контамінація – 
25/75 
 
 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 

березень 
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виробів 
8.  КЗ 
«Дніпропетро
вська міська 
клінічна 
лікарня №2» 
ДОР 

пр. Сергія 
Нігояна, 53 

Стан системи інфекційного 
контролю в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Стан організації надання 
антирабічної допомоги населенню 
в лікувально-профілактичних 
закладах   
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип та ГРВІ. 
Стан впровадження Стандарту 
інфекційного контролю за 
туберкульозом в 
протитуберкульозних закладах,  
лікувально-профілактичних 
закладах 

17/51  
мікроклімату 
17/17 
освітленості 
7/21 проба 
повітря 
закритих 
приміщень. 
Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 
- 1/1  шуму  
-1/11 проб води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

комплексні змиви 
– 80/160 
матеріал на 
стерильність – 
20/40 
мікробна  
контамінація – 
20/60. 
 
 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробів 

листопад 
 

Дніпровський  
район 

9. КЗ  
«Дніпропетро
вська 
центральна  
районна 
лікарня» ДОР  

м. Підгороднє 
вул. Шосейна 

Стан системи інфекційного 
контролю в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження 
Організація та проведення 
моніторингу заходів біобезпеки при 
роботі мікробіологічних 

10/30 
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 

комплексні змиви 
– 100/200 
матеріал на 
стерильність – 
25/50 
мікробна  
контамінація – 

вересень 
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лабораторій  
Стан лабораторної діагностики 
інфекційних захворювань  
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Стан виявлення ГВП, лабораторної 
діагностики поліомієліту та 
ентеровірусних інфекцій 
Стан організації надання 
антирабічної допомоги населенню 
в лікувально-профілактичних 
закладах   

приміщень 
Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 
- 1/1  шуму  
-1/11 проба 
води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 
 
 

18/54 
 
 
Харчоблок: 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 1/4 
проба 
води  

- 3/15 
проби  
кулінар
них 
виробів 

10.  КЗ 
«ДЦПМСД» 
Дніпровськог
о 
району 

м. Підгороднє, 
вул. Шосейна 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 

10/30  
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
 

комплексні змиви 
– 60/120 
матеріал на 
стерильність – 
10/20 
мікробна  
контамінація - 
10/30 

вересень 

м. Дніпро 
 

11.  КЗ 
«ДЦПМСД» 
№1 

вул. Столярова, 
12 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 

10/30  
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 

комплексні змиви 
– 60/120 
матеріал на 
стерильність – 
15/30 
мікробна  

жовтень 
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особливо небезпечними інфекціями 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип та ГРВІ 
Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

закритих 
приміщень 
 

контамінація – 
20/60 
Дослідження 
біоматеріалу на 
грип та ГРВІ – 60 
осіб/120досліджен
ь на рік; 
 

12.  КЗ 
«ДЦПМСД» 
№2 

вул.  
Г.Сталінграду, 
19 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип та ГРВІ 
Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

10/30  
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
 

комплексні змиви 
– 60/120 
матеріал на 
стерильність – 
15/30 
мікробна  
контамінація – 
20/60 
Дослідження 
біоматеріалу на 
грип та ГРВІ – 30 
осіб/60досліджень
на рік; 
 

жовтень 

13.  КЗ 
«ДЦПМСД» 
№3 

вул. Панікахи, 
53 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 
Стан готовності до роботи в умовах 

10/30  
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
 

комплексні змиви 
– 60/120 
матеріал на 
стерильність – 
15/30 
мікробна  
контамінація – 
20/60 
Дослідження 
біоматеріалу на 

листопад 
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епідемічного підйому 
захворюваності на грип та ГРВІ 
Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

грип та ГРВІ – 30 
осіб/60досліджень
на рік; 
 

14. 
КЗ«ДЦПМСД
» №4 

вул. Ломана, 4 Стан виконаня дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 
Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

10/30  
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
 

комплексні змиви 
– 60/120 
матеріал на 
стерильність – 
15/30 
мікробна  
контамінація – 
20/60 
Дослідження 
біоматеріалу на 
грип та ГРВІ – 40 
осіб/80 
досліджень на рік; 
 

серпень 

15. 
КЗ«ДЦПМСД
» №5 

Вул. Велика 
Діївська, 111 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Дотримання вимог безпечної 
імунізації 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип та ГРВІ 
Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

10/30  
мікроклімату 
10/10 
освітленості 
5/15 проб 
повітря 
закритих 
приміщень 
 

комплексні змиви 
– 60/120 
матеріал на 
стерильність – 
15/30 
мікробна  
контамінація – 
20/60 

 

червень 
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 16. КЗ 
«ДМБКЛ 
№4» ДОР 

вул. Ближня, 31 Стан системи інфекційного 
контролю в закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження 
Організація та проведення 
моніторингу заходів біобезпеки при 
роботі мікробіологічних 
лабораторій  
Стан виявлення ГВП, лабораторної 
діагностики поліомієліту та 
ентеровірусних інфекцій 
Стан лабораторної діагностики 
інфекційних захворювань  
Готовність лікувально-
профілактичних закладів до дій у 
випадку виявлення хворих 
особливо небезпечними інфекціями 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та 
протипедикульозних заходів 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип та ГРВІ 

17/51  
мікроклімату 
17/17 
освітленості 
7/21 проба 
повітря 
закритих 
приміщень. 
Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 
- 1/1  шуму  
-1/11 проба 
води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

комплексні змиви 
– 120/240 
матеріал на 
стерильність – 
35/70 
мікробна  
контамінація – 
30/90 
 
 
 
Харчоблок : 

- 10/10 
змивів 
на 
БГКП 

- 15/45 
змивів 
на 
іерсині
оз 

- 1/4 
проби 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробів 

грудень 
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дослідження 
стічних вод на 
вібріофлору -                
2 /4 
3 /6 
2/4 
2 /4 

 
 
 
червень 
липень 
серпень 
вересень 

 17.  КЗ 
«Дніпропетро
вська дитяча 
міська 
клінічна 
лікарня №1» 
ДОР 

пр. Воронцова, 
29 а 

 Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімату 
- 1/1  
освітленості 
- 1/1  шуму  
-1/11 про води 
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

Харчоблок : 
- 10/10 

змивів 
на 
БГКП 

- 15/45 
змивів 
на 
іерсині
оз 

- 1/4 
проб 
води  

- 3/15 
проб  
кулінар
них 
виробів 

грудень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 дослідження 
стічних вод на 
вібріофлору -                
2 /4 
3 /6 
2/4 
2 /4 

 
 
 
червень 
липень 
серпень 
вересень 
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18. КЗ 
«Дніпропетро
вська клінічна 
психіатрична 
лікарня» ДОР 

вул. Бехтерева, 
1 

  Харчоблок :  
- 10/30 

змивів 
на 
іерсині
оз 

жовтень 
 
 
 
 

 дослідження 
стічних вод на 
вібріофлору -                
2 /4 
3 /6 
2/4 
2 /4 

 
 
 
червень 
липень 
серпень 
вересень 

 19. КЗ «СБЛ 
№1» МОЗУ  

вул. Тітова, 29   Харчоблок :  
- 10/30 

змивів 
на 
іерсині
оз 

 

листопад 
 
 
 
 

 дослідження 
стічних вод на 
вібріофлору -                
2 /4 
3 /6 
2/4 
2 /4 

 
 
 
червень 
липень 
серпень 
вересень 
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 20. КЗ  
«Дніпровська 
міська дитяча 
стоматологічн
а поліклініка 
№ 2» ДОР  

Пр. 
Слобожанськи
й, 42 

  комплексні змиви 
– 30/60 
матеріал на 
стерильність – 
15/30 
мікробна  
контамінація – 
8/24 

травень 

 21. КЗ 
«Дніпропетро
вська міська 
стоматологічн
а поліклініка 
№ 3» ДОР 

Пр. 
Слобожанськи
й, 99 

  комплексні змиви 
– 40/80 
матеріал на 
стерильність – 
20/40 
мікробна  
контамінація – 
10/30 

листопад 

 
Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м. Дніпро 1. ДНЗ №22 вул. Ч.Козацтва, 6 -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води питної; 
10/10 змивів на БГКП 
 

березень 

2. ДНЗ №70 вул. Лафарга, 1 -1/11 проб 
води питної; 
 

- 1/ 4 проби води питної; 
10/10 змивів на БГКП 

березень 
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3. ДНЗ №243 вул. Тітова, 15а -1/11 проб 

води питної; 
 
 

- 1/ 4 проби води питної; 
10/10 змивів на БГКП 

квітень 

4. ДНЗ №342 вул. Тополина, 39 -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1/ 4 проби води питної; 
10/10 змивів на БГКП 

квітень 

5.  ДНЗ №203 вул. Інженерна, 7 -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1/ 4 проби води питної; 
10/10 змивів на БГКП 

травень 

6. ДНЗ №404 вул. Шелгунова, 9 -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1/ 4 проби води питної; 10/ 
10 змивів на БГКП 

травень 

7. ДНЗ №334 вул. Стахановців, 2 -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1 /4 проба води питної ; 
10/10 змивів на БГКП; 25/25 
 

травень 

м. Дніпро 8. ДНЗ №401 вул. Л.Мокієвської, 14 -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1 /4 проба води питної ; 
10/10 змивів на БГКП; 25/25 
 

червень 

9. ДНЗ №86 вул. Прогресивна, 5 -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1/4 проба води питної ; 
10/10 змивів на БГКП; 
 

червень 

10. ДНЗ №402 вул. Богомаза, 186 -1/11проб 
води питної; 
 

- 1 /4 проба води питної ; 
10/10 змивів на БГКП; 
 

червень 
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11. ДНЗ №269 вул. М. Малиновського, 

20а 
-1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1 /4 проба води питної ; 
10/10 змивів на БГКП; 
 

липень 

12. ДНЗ №169 пр. Слобожанський, 68б -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1 /4 проба води питної ; 
10/10 змивів на БГКП; 

липень 

13. ДНЗ №270 пр. Слобожанський, 4а -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1 /4 проба води питної ; 
10/10 змивів на БГКП;  

липень 

м. Дніпро 14.ДНЗ «Берізка» вул. Будівельників, 7а -1 /11проб 
води питної; 
 
 

- 1/4 проба води питної; 
10/10 змивів на БГКП 
 

серпень 

15.ДНЗ №219 вул. Косіора, 13а -1/11 проб 
води питної; 
 
 

- 1 /4 проба води питної; 
10/10 змивів на БГКП;  
 
 

серпень 

 
м. Дніпро 16.      ДНЗ № 94 Вул.Дарницька,15  25/50 змивівна я/г; 

10/10 на алергенні 
кліщі  

Лютий 

17.     ДНЗ № 189 Вул. Бр.Трофімових 60  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Лютий 
 

 
 18        ДНЗ № 96 Вул.Комунарівська 9  25/50 змивівна я/г; 

10/10 на алергенні 
Лютий 
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кліщі  
  19      ДНЗ № 240 Пр.Свободи 218  25/50 змивівна я/г; 

10/10 на алергенні 
кліщі  

Лютий 

  20     ДНЗ№ 6 Пр.Свободи 82  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Березень 

  21      ДНЗ № 293 Вул.Вакаленчука 10  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Березень 

  22    ДНЗ № 282 Вул.Шелгунова 19  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Березень 

  23        ДНЗ № 384 Вул..Панікахи 11  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Квітень 

 24      ДНЗ № 232    Вул.Авіаційна 10  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Квітень 

 25        ДНЗ № 306 Пр.Слобожанський2  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Квітень 

 26      ДНЗ№267 Вул.С.Ковалевської 55  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Травень 

   
27     ДНЗ № 276 

Пров.Н.Козловський 2а  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Травень 

   
28     ДНЗ № 393 

Вул.Передова 671  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Травень 

   Пр.Мазепи 16  25/50 змивівна я/г; Травень 
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29        ДНЗ № 238 10/10 на алергенні 
кліщі  

   
30        ДНЗ № 348 

Вул.Зам.політаБеляєва6  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Червень 

   
31        ДНЗ № 206 

Вул. Д.Шосе 48  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Червень 

   
32      ДНЗ № 317 

Вул.Полтавська 30  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Червень 

   
33        ДНЗ № 208 

Вул.Казакевича 10  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Червень 

   
34     ДНЗ № 323 

Вул.Шолохова 41  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Липень 

   
35       ДНЗ № 2 

Вул.Собінова 4  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Липень 

   
36       ДНЗ № 16 

Вул.Луговська 253  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Серпень 

   
37        ДНЗ № 377 

Вул.Шелгунова 3  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Серпень 

   
38         ДНЗ № 350 

Вул.Мурманська 1  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Серпень 

  
39          ДНЗ № 22 

Вул.Ч.Казачества6  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Серпень 



127 
 

   
40          ДНЗ № 21 

Вул.Дементєва 4  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Вересень 

   
41         ДНЗ № 158 

Вул.Криворожська 20  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Вересень 

   
42         ДНЗ № 298 

Вул.Чиркова 46  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Жовтень 

   
43        ДНЗ № 163 

Вул.Ф.Заводська 11  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Жовтень 

 44        ДНЗ № 340 Вул.Ф.Заводська 5  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Жовтень 

   
45      ДНЗ № 92 

Вул.Новокримська 8а  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Жовтень 

   
46      ДНЗ № 299 

Вул.Коробова 10  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Листопад 

   
47       ДНЗ № 316 

Вул.Коробова 26  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Листопад 

   
48        ДНЗ 149 

Вул.Захарчеко 8  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Листопад 

   
49         ДНЗ № 338 

Пров.Фестивальний 9  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 
кліщі  

Листопад 

 50     ДНЗ № 237 Вул.Авіаційна 8  25/50 змивівна я/г; 
10/10 на алергенні 

Грудень 
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кліщі  
 51 ДНЗ № 89 Вул..Воздухофлотська 3  25/50 змивівна я/г; 

10/10 на алергенні 
кліщі  

Грудень 

Всього         
  

Моніторингові дослідження ґрунту, садовини,городини на паразитарні захворювання  
                                                                                       в дитячих навчальних закладах  

   
Адмінтериторі
я 

Найменування 
закладу 

Адреса, місце розташування Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 
проведен
ня 
(місяць) 

Фізико
-
хімічні 

Мікробіологічні   

м. Дніпро    Пісок з 
пісочниць 

Пісок з 
дит.май 
данчиків 

Грунт з 
садиб 

Садовина,г
ородина 

 

 ДНЗ № 393 Вул.Передова 671  2/2   4 /4 Травень 
 ДНЗ № 238 Пр.Мазепи 16  2/2   4 /4 Травень 
 ДНЗ № 348 Вул.Зам.політа Беляєва 6  2/2   4 /4 Червень 
 ДНЗ № 206 Вул. Д.Шосе 48  2/2   4 /4 Червень 
 ДНЗ № 317 Вул.Полтавська 30  2/2   4 /4 Червень 
 ДНЗ № 208 Вул.Казакевича 10  2/2    Червень 
 Дитячі майданчики Вул Калнишевського 24 

Пр.Слобожанський 82 
Вул.Батумська 28 
Вул.Тверська 8 

  3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
 

  Липень-
Серпень 

 ДНЗ № 269 Вул.Малиновського 2а  2/2   4 /4 Липень 
 ДНЗ № 323 Вул.Шолохова 41  2/2   4 /4 Липень 
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 ДНЗ № 2 Вул.Собінова 4  2/2   4 /4 Липень 
 Пріусадебні садиби Часні володіння, дачні 

дільниці 
   30/30 28/28 Червень-

Вересень 
 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м.Дніпро 1.СЗШ №134 вул. Шолохова,17 -1 /11 проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 
 
 

квітень 

2.СЗШ №19 вул. Плеханова, 13 -1 /11 проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

квітень 

 3.СЗШ №143 вул. Коробова, 3д -1 /11 проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

квітень 

 4.СЗШ №54 пров. Парусний, 3 -1 /11 проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

квітень 

 5.НВК №66 вул. Г.Грушового, 3 -1 /11проба 
води питної; 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

травень 
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 6.СШ №135 вул. Березинська, 31 -1 /11проба 
води питної; 
 

- 1/4 проби води 
питної ; 10/10 змивів 
на БГКП 

травень 

 7.СШ №47 вул. Воронежська, 67 -1 /11 проба 
води питної; 
 

- 1/4 проби води 
питної ; 10/10 змивів 
на БГКП 

вересень 

 8.СШ №51 вул. Алтайська, 4а -1 /11 проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

вересень 

 9.СЗШ №142 вул. З.Бєляєва, 2 -1 /11 проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної ; 10/10 змивів 
на БГКП 

жовтень 

 10.СЗШ №131 пров. Л.Мокієвської, 10 -1 /11проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної ; 10/10 змивів 
на БГКП 

жовтень 

 11.СЗШ №133 пров. Л.Мокієвської, 5а -1 /11 проба 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

жовтень 

 12.СЗШ №118 вул. Б.Хмельницького, 
15 

-1 /11 проби 
води питної; 
 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

жовтень 

 13.СЗШ №69 вул. С.Ковалевської,86а -1 /11проби 
води питної; 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

жовтень 

 14.НВК №136 вул. Космонавтів, 10 -1 /11проби 
води питної; 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

жовтень 
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 15.СЗШ №27 вул. Світанкова, 1 -1 /11 проби 
води питної; 
 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

жовтень 

 16 . СЗШ №9 Вул. Мостова,3 -1 /11 проби 
води питної; 

- 1/4 проби води 
питної; 10/10 змивів на 
БГКП 

жовтень 

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Дніпро 1.Позаміський заклад 

оздоровлення та 
відпочинку ім. 
В.Терешкової МКП 
«Дніпропетровський 
електротранспорт» 

м. Дніпро, вул. 
Гаванська, 11 

-4/44 проби 
води питної; 
 

- 4 /16 проби води 
питної; 
 

червень 

2. Позаміський заклад 
оздоровлення та 
відпочинку «Зоряний» 
КБ «Південне» 

Дніпровський район      
с. Обухівка,                                
вул. Орільська, 1 

-4/44 проби 
води питної; 
 
 

- 4 /16 проби води 
питної; 
 

липень 
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Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
 1.ОКЗО «Навчально-

реабілітаційний центр «Шанс» 
Вул..Батумська,2а -1 /11проба 

води питної ; 
1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на 
БГКП,10/30 змивів на 
ієрсінії 

березень 

 2.КЗО «Обласна спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат 
№2» 

Вул..Батумська,2а -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на 
БГКП,10/30 змивів на 
ієрсінії 

березень 

 3. КЗО «Дніпропетровський 
багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр №9» ДОР 

Вул..Д.шосе,118 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП, 
10/30 змивів на 
ієрсінії 
 

березень 

 4. КЗО «Навчально-
реабілітаційний центр Горлиця» 
ДОР 

Вул..Памірська,11 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП, 
10/30 змивів на 
ієрсінії 
 

 
березень  

 5. КЗ «Навчально-
реабілітаційний центр №6» ДОР 

Вул..20-річча 
Перемоги,30 

-1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП 

квітень 

 6.КЗ «Спеціалізований центр 
медико-соціальної реабілітації 
дітей» 

Вул..20-річча 
Перемоги,34 

-1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП 

квітень 

 7.КЗ «Дніпропетровський 
дитячий протитуберкульозний 

Вул..20-річча 
Перемоги,36 

-1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП 

квітень 
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санаторій №7» ДОР 
 8.КЗО «НРЦ№12» ДОР Вул..Саранська,6 -1 /11проба 

води питної ; 
1 проба води питної, 
10 змивів на БГКП; 
25 змивів на я/г; 10 
проб на алергенні 
кліщі; 

квітень 

 9. ОКЗО «Дніпропетровська 
загальноосвітня санаторна 
школа №4»1-3 ступеня 

Вул.Ростовська,15 -1 /11проба 
води питної ; 

1 проба води питної, 
10 змивів на БГКП; 
25 змивів на я/г; 10 
проб на алергенні 
кліщі; 

квітень 

 10. ОКЗО «Дніпропетровська  
загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат №5»  

Вул..Космодромна,5 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП, 
 

жовтень 

 11.КЗ «НРЦ№1» Вул..Чичеріна,171 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП, 
10/30 змивів на 
ієрсінії 

жовтень 

 12.КЗ «Дитячий дім-інтернат 
№1» 

Вул..Чичеріна,167 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на 
БГКП,10/30 змивів на 
ієрсінії 

жовтень 

 13. КЗ «Міський дитячий 
будинок №1» 

Вул..Тополина,33 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на 
БГКП,10/30 змивів на 
ієрсінії 

жовтень 

 14. КЗ»НРЦ «Надія» Вул..К.Петрова,21 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на 
БГКП,10/30 змивів на 
ієрсінії 

листопад 

 16. КЗ «Дитячий будинок №1» Вул..Тополина,1б -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП 

листопад 
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Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 
 

Адмінтериторія Найменування 
водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

Дніпровський район 
Дніпропетровської  

Водопровід ОСББ 
«Світанок» 

Дніпровський район  
м. Підгороднє,вул. 

1/17 
на хімічні 

1/4 
вірусологія-1 

березень 

 17.КЗ «НРЦ №10» Вул..Філософська,29 -1 /11проба 
води питної ; 

1/4 проба води питної, 
10/10 змивів на БГКП, 
10/30 змивів на 
ієрсінії 

листопад 

 18.КЗ «Дніпропетровський 
геріатричний  пансіонат» ДОР 

Вул.Гаванська,15 10/30 проб 
параметрів 
мікроклімату; 
10 /10проб 
освітленості; 
Харчоблок : 
- 1/3   
мікроклімат 
- 1/1 
освітленість 
- 1/1  шум  
- 1/1 проба води   
- 3/10 готові 
страви (обід) на 
калорійність 

10 /20 комплексних 
змивів; 
Харчоблок : 
- 10/10 змивів на 

БГКП 
- 1/4 проба води  
- 3/15 проби  

кулінарних 
виробів. 

- обстеження на 
кишкову групу  
інфекцій 
персоналу 
харчоблоку, 
роздаток 
-10 

листопад 



135 
 

області Робоча показники – 
1/17; 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

Міський водопровід  КЗ 
«Південукргеологія»  

Дніпровський район  
м. Підгороднє,на розі 
вул. Геологів та 
Шосейна 

1/17 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

1/4 
вірусологія-1 

березень 

Водопровід селища 
Слобожанське 

Дніпропетровський 
район  
селище Слобожанське 

1/17 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

1/4 
вірусологія-1 

 квітень 

Водопровід с. Балівка Дніпропетровський 
район  
селище Балівка  вул. 
Жовтнева  

1/17 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

1/4 
вірусологія-1 

квітень 

Водопровід с.  
Любимівка 

Дніпропетровський 
район  

3/51 
на хімічні 

3/12 
вірусологія-1 

травень 
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селище Любимівка  вул. 
Садова,1,22,27 

показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

Водопровід  с. Сурсько-
Литовське 

Дніпропетровський 
район  
селище Сурсько-
Литовське  вул. 
Леніна,вул. Школьна 

 2/34 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

2/8 
вірусологія-1 

червень 

Водопровід КП 
«Партнер» с. 
Новомиколаївка 

Дніпропетровський 
район  
селище Новомиколаївка 

1/17 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

1/4 
вірусологія-1 

червень 

Водопровід  ТОВ 
«Енерговодгосп»                    
с. Кіровське 

Дніпропетровський 
район  
селище Кіровське   

1/17 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

1/4 
вірусологія-1 

липень 

Водопровід с. Степове Дніпропетровський 
район  

1/17 
на хімічні 

1/4 
Вірусологія-1 

серпень 
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селище Степове вул. 
Жовтнева   

показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

Водопровід с. Чумаки Дніпропетровський 
район  
селище Чумаки 

3/51 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

3/12 
Вірусологі-1 

вересень 

Водопровід с. Зоря Дніпропетровський 
район  
селище Зоря 

2/34 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

2/8 
Вірусологія-1 

жовтень 

Водопровід с. 
Партизанське 

Дніпропетровський 
район  
селище Партизанське 

1/17 
на хімічні 
показники – 
1/17; на 
токсикологічні 
показники – 1; 
на радіологічні  
показники -1. 

1/4 
Вірусологі-1 

листопад 

 
 



138 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 
 
 

Адмінтериторія Найменування 
водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 
 

мікробіологічні 

 
НФС ВП «Придніпровська 

ТЕС» ПАТ «ДТЕК 
Дніпрообленерго»,  

 

вул. Гаванська,1 
вода питна на виході з 
НФС 

1 
1 
1 
1 
на хімічні 
показники – 
1/17; 
токсикологічні 
показники – 1; 
на 
радіологічні  
показники -1. 

1/4 
на вірусологічні 
показники -1;  

лютий, 
квітень, 
липень, 
жовтень 

 ВНС 
«Придніпровськ» КП 

«Дніпроводоканал» ДМР», 
 

вул. Автопаркова, 7а 
вода питна 
на виході з ВНС 

1 
1 
1 
1 

1/4 березень 
 травень 
 серпень 
 жовтень 

ВНС-6 КП 
«Дніпроводоканал» ДМР», 

 

вул. Космічна, 26н 
 вода питна на виході з 
ВНС 

1 
1 
1 
1 

1/4 березень 
 травень 
 серпень 
 жовтень 

ВНС «Ігрень» КП 
«Дніпроводоканал» ДМР», 

вул. Кокчетавська, 60н 
вода питна на виході з 

1 
1 

1/4 березень 
 травень 
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 ВНС 1 
1 

 серпень 
 жовтень 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
    

м. Дніпро р. Дніпро в районі КЗК парк культури та 
відпочинку ім. Воронцова 

64 18/36 
 

Травень 
червень 
Липень 
Серпень 
 

 р. Дніпро в районі КЗК парк культури та 
відпочинку «Придніпровський 

64 18/36 Травень 
червень 
Липень 
Серпень 

 Дніпро в районі КЗК парк культури та 
відпочинку ім. Шевченка Монастирський 
острів 

64 18/36 
 

Травень 
червень 
Липень 
Серпень 

 Дніпропетровське водосховище гирло р. 
Самара, створ №5 

24 6/144 Лютий 
Квітень 
Липень 
жовтень 
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Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Дніпро 

Комунальне підприємство 
культури «Центральний міський 
дитячій парк Лазаря Глоби» пр. 
Яворницького 95 

2/4 2/6 Травень 
липень 

Набережна ж/м «Сонячний» в 
районі вул. Маршала 
Малиновського 

2/4 2/6 Червень 
серпень 

Бульвар Слави-площа Маршала 
Жукова 

2/4 2/6 Червень 
серпень 

Парк молодіжний –ж/м Червоний 
Камінь 

2/4 2/6 Червень 
серпень 

Парк Богдана Хмельницького – 
пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв 
Сталінграду) 

2/4 2/6 Червень 
серпень 

Зона відпочинку – Набережна 
Січеславська (Набережній 
Леніна) 

2/4 2/6 Червень 
серпень 

Пляж МКЗК «Парк культури та 
відпочинку Сагайдак» (ім. 
Воронцова) ДМР 

3 /6 3/9 Травень 
липень 

Пляж МКЗК «Парк культури та 
відпочинку Придніпровський»  
ДМР 

2/4 2 Травень 
липень 

Пляж МКЗК «Центральний парк 
культури та відпочинку ім. 

3/6 3/9 Травень 
липень 
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Т.Г.Шевченка»  
ДНЗ № 393 вул. Передова 671  3/9           Травень  
ДНЗ № 238 вул. Мазепи 16  3/9  Травень  

м. Дніпро ДНЗ № 348 вул. Замполіта 
Беляєва, 6 

 3/9  Червень  

ДНЗ № 206 вул. Дон.шосе 48  3/9  Червень  
ДНЗ № 317вул.Полтавська 30  3/9  червень 
ДНЗ № 269 вул. Малиновського 2   3/9  травень 
ДНЗ № 208 вул. Казакевича 10  3/9  Червень  
ДНЗ № 323  вул. Шолохова 41  3/9  липень 
Дитячі майданчики вул. 
Калнишевського 24. 
Вул. Батумська 28, 
Вул. Тверська 8, 
Пр. Слобожанський 82 

  
3/9  
3/9 
3/9 
3/9 

Липень-серпень 

Приусадібні садиби  8/24 Червень-вересень 
 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

  
СЕЛІТЕБНА ЗОНА: 

  

м. Дніпро  
Дніпровський район  
Дніпропетровської 
області 

селітебна зона, сел. 
Слобожанське вул. Мічуріна 5 
(МК «Ювілейний» ) 

24/24: азоту діоксид; ангідрид сірчистий; вуглецю 
оксид; пил недиференційований 

Березень/жовтень 

селітебна зона, вул. 
Молодогвардійська, 73-75 ( ТОВ 
«Агро-Овен») 

24/24: азоту діоксид; ангідрид сірчистий; вуглецю 
оксид; пил недиференційований 

Червень/листопад 

селітебна зона, вул. Калинова, 72 
(ф-ка «Едем») 

24/24: азоту діоксид; ангідрид сірчистий; вуглецю 
оксид; пил недиференційований 

Червень/листопад 
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селітебна зона, смт Ювілейне, 
вул. Фрунзе, 3 (МК 
«Ювілейний») 

24/24: азоту діоксид; ангідрид сірчистий; вуглецю 
оксид; пил недиференційований 

Липень/листопад 

селітебна зона, ж/м Западний,  
вул. Будьонного, 25 ( з-д 
лакофарбових виробів) 

24/24: азоту діоксид; ангідрид сірчистий; вуглецю 
оксид; пил недиференційований 

травень/вересень 

селітебна зона, вул. 
Новоселівська, 19 (ПАТ 
«Інтерпайп НТЗ») 

24/24: азоту діоксид; ангідрид сірчистий; вуглецю 
оксид; пил недиференційований 

травень/вересень 

  
ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Дніпро  
Дніпровський район  
Дніпропетровської 
області 

Транспортні автомагістралі,           
вул. М. Малиновского, 17 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований;  сажа;  свинець 

березень 

Транспортні автомагістралі,             
пр. Миру, 77 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований;  сажа; свинець 

березень 

транспортні автомагістралі,                
м. Підгороднє, вул. Шосейна, 90 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований;  сажа; свинець 

травень 

транспортні автомагістралі, 
Донецьке шосе (р-н вул. 
Березинська) 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований; сажа; свинець 

травень 

Транспортні автомагістралі,             
пр. Слобожанський (р-н           
вул. Байкальська) 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований;  сажа; свинець 

липень 

Транспортні автомагістралі, 
Запорізькешосе, 14 

15: азоту діоксид;  вуглецю оксид; пил 
недиференційований;  сажа; свинець 

липень 

Транспортні автомагістралі,           
вул. Передова, 178 

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований;  сажа; свинець 

жовтень 

Транспортні автомагістралі,              
вул. Томська, 103  

15: азоту діоксид; вуглецю оксид; пил 
недиференційований;  сажа; свинець 

жовтень 
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Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 
 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 КЗК «Парк культури та відпочинку» 17/34 червень 
липень 
серпень 
вересень 

1 раз на тиждень 

2 КЗК «Парк культури та відпочинку   
Придніпровський» 

17/34 червень 
липень 
серпень 

 

1 раз на тиждень 

3 КЗК «Парк культури та відпочинку   ім. 
Шевченко» ( Монастирський острів) 

17/34 червень 
липень 
серпень 
вересень 

1 раз на тиждень 

4 Мандриківська коса,  спорт база 17/34 червень 
липень 
серпень 
вересень 

1 раз на тиждень 

5 ПМТ Підгороднє,спортивно-оздоровчий 
комплекс  «Версаль», озеро 

17/34 червень 
липень 
серпень 
вересень 

1 раз на тиждень 
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Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних 

споруд (до 
очистки), 

кількість проб 

3 колектора 
інфекційного 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м. Дніпро лютий 

квітень 
липень 

жовтень 

      Створ №5 
Дніпровське 

водосховище, 
гирло р. Самара 

щомісячно 20 проби/ 
40 досліджень 

 
 

60 проб/ 
120 

досліджень 

24 проби/ 
48 

досліджень 

Проби відбираються 
та доставляються для 

досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

 
 

2 Дніпропетровський 
район 

- - 
 

щомісячно 12 проб/ 
24 дослідження 

- 24 проби/ 
48 

досліджень 

Проби відбираються 
та доставляються для 

досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Жовтоводський  міськрайонний відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» 

 
м. Жовті Води, П’ятихатський район 

 
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні Мікробіологічні 
м. Жовті Води 
 
 
 
 
 
 
П’ятихатський 
район 

ДЗ СМСЧ-9  м. Жовті Води , 
 пров. 
Капітальний, 1а 

Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів 

Дезрозчини  -  
10 проб/10 досл. 
Мікроклімат - 
15 вимірів/45 досл. 
Освітлення –  
20 вимірів/20 досл. 
Вода питна – 
1 проба/6 досл. 
 

Змиви – 
40 проб/120 досл. 
Стерильність – 
20 проб/40 досл. 
Контамінація 
миючих та 
деззасобів – 
10 проб/10 досл. 
Повітря  -  
2 проби/4 досл. ; 
Вода питна –  
1 проба/ 4 досл. 

травень 

КЗ «П’ятихатська 
ЦРЛ ДОР»  

м. П’ятихатки,  
вул. 
Прокопенко,13 

Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів. 

Дезрозчини  - 
6 проб/6 досл. 
Мікроклімат –  
15 вимірів/45 досл. 
Освітлення – 
20 вимірів/20 досл. 
Вода питна – 
1 проба /6 досл  

Змиви –  
20 проб/60 досл. 
Стерильність – 
10 проб/20 досл. 
Контамінація 
миючих та 
деззасобів – 
6 проб/6 досл. 
Повітря  -  

квітень 
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2 проби/4 досл.  
Вода питна – 
1 проба/ 4 досл. 

м. Жовті Води ДЗ СМСЧ-9  м. Жовті Води ,  
пров. 
Капітальний, 1а 
 

Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного 
підйому захворюваності 
на грип та ГРВІ. 

 
 

 листопад 

м. Жовті Води м. Жовті Води  м. Жовті Води , 
 пров. 
Капітальний, 1а 
 

Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій. 

  щокварталу 

П’ятихатський 
район 

КЗ «П’ятихатська 
ЦРЛ ДОР»  

м. П’ятихатки,  
вул. Прокопенко, 
13 

Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій. 

  щокварталу 

м. Жовті Води ДЗ СМСЧ-9       м. Жовті Води , 
пров. 
Капітальний, 1а 
 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями. 

  квітень 

м. Жовті Води ДЗ СМСЧ-9       м. Жовті Води , 
пров. 
Капітальний, 1а 
 

Моніторингові 
дослідження стічної води 
інфекційного відділення 
та міських очисних 
споруд на вібріофлору 
 

 Дослідження 
стічної води на 
холеру :  
24 проби/48 досл. 

Червень-
вересень 

П’ятихатський 
район 

КЗ «П’ятихатська 
ЦРЛ ДОР» 

м. П’ятихатки,  
вул. Прокопенко, 
13 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями. 

  квітень 

П’ятихатський КЗ «П’ятихатська м. П’ятихатки,  Моніторингові 
дослідження стічної води  Дослідження Червень-
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район ЦРЛ ДОР» вул. Прокопенко, 
13 

інфекційного.відділення на 
вібріофлору 
 

стічної води на 
холеру :  
18 проб/36 досл. 

вересень 

П’ятихатський 
район 

П’ятихатський 
районний ЦПМСД  

м. П’ятихатки,  
вул. Прокопенко, 
13 

Дотримання вимог 
безпечної імунізації. 
 

  червень 

м. Жовті Води ДЗ СМСЧ-9 м. Жовті Води ,  
пров. 
Капітальний, 1а 
 

Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 

  жовтень  

П’ятихатський 
район 

КЗ «П’ятихатська 
ЦРЛ ДОР»   

м. П’ятихатки 
вул. Прокопенко, 
13 

Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 

  жовтень 

 КЗ «П’ятихатська 
ЦРЛ ДОР»  

м. П’ятихатки,  
вул. Прокопенко, 
13 

 Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 

  червень 

м. Жовті Води ДЗ СМСЧ-9  м. Жовті Води ,  
пров. 
Капітальний, 1а 
 

 Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 

  травень 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
 
П’ятихатський район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Жовті Води 

 
П’ятихатський ДНЗ № 6 
«Веселка»   
 
 
 
 
 

м. П’ятихатки, 
вул. Л. Гречко, 3 
 
 
 

Мікроклімат –12 /24 
Освітлення –18 /18  
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна  -1 / 6 
повітря закритих 
приміщень-3/3  
 

Вода питна –1 / 4  
Змиви – 20 /20  
Харчові продукти  -1 / 5  
Обстеження персоналу 
харчоблоку на кишкову 
групу-3 /3 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина- городина – 5 
/10, змивів на я/г; 10/20 
на алергенні кліщі-
10/10; 
 

березень 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЗ  N4 «Калинка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Жовті Води,  
вул. Ярослава Мудрого,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18. 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –20 /20  
Харчові продукти –1 / 5  
Обстеження персоналу 
харчоблоку на кишкову 
групу-6 /18 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина – 5 
/10, змивів на я/г; 10/20 
на алергенні кліщі-
10/10; 

- пісок на яйця 

травень 
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гельмінтів -5/10 
 

ДНЗ №18 «Ромашка» 
 
 
 

м.Жовті Води,  
вул. Першотравнева,11а 

Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
Повітря закритих 
приміщень-3/3  
 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –20 /20  
Харчові продукти –1 / 5  
Обстеження персоналу 
харчоблоку  
на кишкову групу-6 /18 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина – 5 
/10, змивів на я/г;  
10/20 -на алергенні 
кліщі-10/10; 
пісок на яйця 
гельмінтів -3/6 
 
 

квітень 
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Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
П’ятихатський район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКЗ «Саксаганська 
спеціальна 
загальноосвітня школа 
інтернат» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П’ятихатська ЗШ  
І-ІІІ ст. № 2 
 

с.Саксагань,  
вул.Лісова, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. П’ятихатки, 
вул. Саксаганська, 90 
 
 

Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
повітря закритих 
приміщень-3/3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
повітря закритих 
приміщень-3/3  
 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –20 /20  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  
на кишкову групу-6 
/18 
Паразитологічні 
дослідження: 
Садовина-городина 
– 5 /10, змивів на 
я/г; 10/20  
на алергенні кліщі-
10/10; 
Вода питна –1 / 4  
Змиви –10 /10  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу-3 /9 
Паразитологічні 
дослідження: 

вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
березень 
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м. Жовті Води 

Садовина-городина 
– 2 /4, змивів на я/г- 
10/20  
 

П’ятихатська ЗШ  
І-ІІІ ст. № 3 
 

м. П’ятихатки, 
вул. Привокзальна, 169 
 

 
Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
повітря закритих 
приміщень-3/3  
 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –10 /10  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу-3 /9 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина 
– 2 /4 
змивів на я/г-10/20  
 

березень 

КЗО «Ліцей природничо-
наукового навчання» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Жовті Води,  
вул. Гагаріна, 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
повітря закритих 
приміщень-3/3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Мікроклімат –12/24 . 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –10 /10  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  
на кишкову групу-
3/9 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина 
– 2 /4 
змивів на я/г-10/20  
 
Вода питна –1 / 4  

жовтень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
квітень 
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КЗО «Жовтоводська 
гуманітарна гімназія» 

м.Жовті Води,  
вул. Бульвар Свободи,18 
 

Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
повітря закритих 
приміщень-3/3  
 

Змиви –10 /10  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  
на кишкову групу-3 
/9 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина 
– 2 /4 
змивів на я/г-10/20  
Моніторинг за 
циркуляцією 
менінгококової 
інфекції  -  50/ 50 
 

 

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
П’ятихатський район 
 
 
 
 
 
 

РКЗ " П’ятихатський 
дитячий оздоровчий 
табір «Орлятко» 

с. Саксагань,  
вул. Лісова, 2 

Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
Грунт  2/2 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –20 /20  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  

червень 
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м. Жовті Води 

на кишкову групу-6 
/18 
Грунт- 2/4 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина 
– 5 /10 
змивів на я/г-10/20  
пісок-  2\4 
 

Дитячий заклад 
відпочинку з денним 
перебуванням 
«Дивосвіт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дитячий заклад 
відпочинку з денним 
перебуванням «Веселка» 
 
 

м. Жовті Води,  
вул. Шевченка,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.ЖовтіВоди, 
вул.Богуна, 50 

 Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –20 /20  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  
на кишкову групу-6 
/18 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина 
– 2 /4 
змивів на я/г-10/20  
 
Вода питна –1 / 4  
Змиви –20 /20  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  
на кишкову групу-6 
/18 

червень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
липень 
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Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина 
–2 /4 
змивів на я/г-10/20  
 

 
 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
П’ятихатський район КЗ «Геріартричний 

пансіонат П’ятихатський 
будинок-інтернат для 
людей похилого віку та 
інвалідів» 

с.Саксагань,  
вул. Лісова,1 

 
 
Мікроклімат –12/24 . 
Освітлення –18 /18 . 
Дезрозчини –1 /1  
Вода питна –1 / 6  
Калорійність –1 /18 
 

Вода питна –1 / 4  
Змиви –20 /20  
Харчові продукти –
1 / 5  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  
на кишкову групу-6 
/18 
Паразитологічні 
дослідження: 
садовина-городина 
–2 /4 

вересень 
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змивів на я/г-10/20  
на алергенні кліщі-
10/10; 
 
 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопровода 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Жовті Води 
 
 
 
П’ятихатский район 

КП «Жовтоводський 
водоканал ДОР» 
 

НФС №4 м.Жовті Води 
 

4 /80   мікробіологічні 
показники - 4 /16 
паразитологічні 
показники -4/8 

березень 
червень 
вересень 
грудень 

КП «Житлокомплекс» 
 

НФС №2 м.П’ятихатки 4 /80. мікробіологічні 
показники - 4 /16 
паразитологічні 
показники -4/8 

березень 
червень 
вересень 
грудень 
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Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Жовті Води 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П’ятихатський район 

ДНЗ №18 «Ромашка»,м.Жовті 
Води, вул. Першотравнева,11а 
 
Дитячий парк м.Жовті Води, вул. 
Маяковського,1 
 
Парк Слави .м.Жовті Води, Бульвар 
Свободи,6 
 

 1/2  
  
 
1/2  
 
 
1/2 

1/3 
 
  
1/3 
 
 
1/3 

червень 
 
 
червень 
 
 
червень 

П’ятихатський ДНЗ м. 
П’ятихатки, № 1 
вул. Пушкіна, 73 
 
П’ятихатський ДНЗ  
№ 2 м. П’ятихатки, 
вул. Гагаріна, 200 
 
П’ятихатський ДНЗ  
№ 3 м. П’ятихатки, 
вул. Українська, 59 

1/2 
 
 
 
1/2 
 
 
 
1/2 
 

 1/3 
 
 
 
1/3 
 
 
 
1/3 
 

Липень 
 
 
 
Липень 
 
 
 
Липень 
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Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

м. Жовті Води Селитебна зона: 
пров. Капітальний,1а 
вул.Лісна,4 
вул.Потапова,6 
вул. Заводська,2 
 
СЗЗ сірчано-кислотного цеху 
ДП «СхідГЗК», 
 

 
24/24 –сірчана кислота, сірчистий ангідрид 
24/24 –сірчана кислота, сірчистий ангідрид 
24/24 –сірчана кислота, сірчистий ангідрид 
24/24 –сірчана кислота, сірчистий ангідрид 
 
48/48 –сірчана кислота, сірчистий ангідрид 

 
Квітень,травень,червень,вересень 
Квітень,травень,червень,вересень 
Квітень,травень,червень,вересень 
Квітень,травень,червень,вересень 
 
Травень ,вересень 

 
 

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м. Жовті Води 
 

- - щомісячно 
 
 

12 проб / 
 24 дослідження  

12 проб /  
24 

дослідження 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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 План моніторингових досліджень, що проводяться  
ВСП «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень  ДУ  Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
м. Кам’янське 

 
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 
відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні Мікробіологічні 
м. Кам’янське 
 
 

КЗ "Кам’янська 
міська лікарня №7 
"ДОР 
 

м. Кам’янське, 
вул. 
Слісаренка, 3 

1. Стан виявлення 
гострих в’ялих 
паралічів, 
лабораторної 
діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних 
інфекцій 
2. Готовність 
лікувально-
профілактичного 
закладу до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 
3. Стан організації 
лабораторних 

Азопірамові 
проби - 20 
Фенолфталеїнові 
проби - 10 

Змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору – 20 проб/ 40 
л досліджень 
Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу -3 проб /6 
досліджень 
Дослідження біоматеріалу 
персоналу на бактеріальне 
носійство патогенного 
стафілококу -10 проб/ 20 
досліджень 
Визначення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів, що 
контамінують об’єкти 
внутрішнього середовища 

Травень 
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досліджень на групу 
особливо 
небезпечних 
інфекцій. 
4. Стан організації 
надання  
антирабічної 
допомоги  
населенню. 
5. Стан системи 
інфекційного 
контролю закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження.  
6. Стан 
лабораторної 
діагностики 
інфекційних 
захворювань 
(гострих кишкових 
інфекцій, кору, 
вірусного гепатиту 
тощо). 
7. Проведення 
заходів біобезпеки 
при роботі в 
мікробіологічних 
лабораторіях. 
8. Стан готовності 
до роботи в умовах 

стаціонару – 1 проб/ 1 
дослідження 
Контроль роботи 
парових,повітряних та 
газових стерилізаторів з 
використанням : 
Хімічних індикаторів – 1 
проба/ 5 досліджень 
Біологічних індикаторів – 
1 проба/ 2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (дез 
розчин, антисептик) – 
3проби/ 3 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії ( рідке 
мило МАФАМ, дріжджі та 
пліснява) – 3 проби/ 6 
дослідження  
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
виробів медичного  
призначення, 
інструментарію після 
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епідемічного 
підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ. 
9. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів. 
10. Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів. 

стерилізації, 
діагностичних 
імунобіологічних 
препаратів, лікарських 
засобів та інших об’єктів -
10 проб/ 20 дсолідження 
Визначення 
бактеріального 
забруднення повітря 
закритих приміщень – 
2проб/ 4 дослідження 
Дослідження біоматеріалу 
на ентеровіруси – 55 осіб/ 
110 дослідження 
Дослідження біоматеріалу 
на грип та ГРВІ –  

- люммікроскопія – 
300 осіб/2100 
дослідження 

- парні сироватки – 
100осіб/800 
дослідження 

Стічна вода на 
вібріофлору – 34проб/34 
дослідження 
Стічна вода на наявність 
патогенної мікрофлори, у 
т.ч. сальмонельоз – 
34проб/34дослідження 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
червень- 
липень 
щонедільно 

КЗ "Дитяча лікарня 
м. Кам’янського» 
ДОР  

м. Кам’янське,  
вул. 
Манаєнкова, 

1. Стан виявлення 
гострих в’ялих 
паралічів, 

 Дослідження біоматеріалу 
на ентеровіруси – 
55осіб/110 дослідження 

Квітень 
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 24 лабораторної 
діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних 
інфекцій. 
2. Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів. 

ДЗ «СМСЧ № 8 МОЗ 
України» 

м. Кам’янське, 
вул. Аношкіна, 
67 

1. Стан виявлення 
гострих в’ялих 
паралічів, 
лабораторної 
діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних 
інфекцій. 

 Дослідження біоматеріалу 
на ентеровіруси – 
55осіб/110 дослідження 
Стічна вода на 
вібріофлору – 17 проб/17 
дослідження 
Стічна вода на наявність 
патогенної мікрофлори, у 
т.ч. сальмонельоз – 17 
проб/17 дослідження 

Червень 
 
 
 
 
 
 
 
Червень- 
липень, 
щонедільно 
 

КЗ «Кам’янська МЛ 
№ 9» ДОР  
 

м.Кам’янське, 
пр. Аношкіна, 
72 

1. Готовність 
лікувально-
профілактичного 
закладу до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 
2. Стан організації 
лабораторних 
досліджень на групу 
особливо 

Азопірамові 
проби -20 
Фенолфталеїнові 
проби - 10 

Змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору – 30 проб/60 
дослідження 
Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу -4 проб /8 
дослідження 
Дослідження біоматеріалу 
персоналу на бактеріальне 
носійство патогенного 
стафілококу -15 осіб/30 

Жовтень 
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небезпечних 
інфекцій . 
3. Стан організації 
надання  
антирабічної 
допомоги  
населенню. 
4. Стан системи 
інфекційного 
контролю закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження . 
5. Проведення 
заходів біобезпеки 
при роботі в 
мікробіологічних 
лабораторіях. 
6. Стан готовності 
до роботи в умовах 
епідемічного 
підйому 
захворюваності на 
грип та ГРВІ. 
7. Дотримання 
вимог «безпечної» 
імунізації. 
8. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 

дослідження 
Визначення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів, що 
контамінують об’єкти 
внутрішнього середовища 
стаціонару – 1 проб /1 
дослідження 
Контроль роботи 
парових,повітряних та 
газових стерилізаторів з 
використанням : 
Хімічних індикаторів – 1 
проб /5 дослідження 
Біологічних індикаторів – 
1 проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (дез 
розчин, антисептик) – 3 
проб /3 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (рідке 
мило МАФАМ, дріжджі та 
пліснява) – 3 проб /6 
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протипедикульозних 
заходів. 
9. Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів. 

дослідження 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
виробів медичного  
призначення, 
інструментарію після 
стерилізації, 
діагностичних 
імунобіологічних 
препаратів,лікарських 
засобів та інших об’єктів -
10 проб /20 дослідження 
Визначення 
бактеріального 
забруднення повітря 
закритих приміщень – 3 
проб /6 дослідження 

КЗ "Кам’янський 
протитуберкульозний 
диспансер" ДОР      

м. Кам’янське, 
пр. Аношкіна, 
70 
 

1.Стан 
впровадження 
інфекційного 
контролю. 
2. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів. 
3. Дотримання 
вимог «безпечної» 
імунізації. 
4. Стан виконання 
проти паразитарних 

Азопірамові 
проби -5   
 
Фенолфталеїнові 
проби - 5 

Змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору – 10проб/20 
дослідження 
Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу -2 проб /4 
дослідження 
Дослідження біоматеріалу 
персоналу на бактеріальне 
носійство патогенного 
стафілококу -5 осіб /10 
дослідження 
Визначення 
антибіотикорезистентності 

Вересень 
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заходів. мікроорганізмів, що 
контамінують об’єкти 
внутрішнього середовища 
стаціонару – 1 проб /1 
дослідження 
Контроль роботи 
парових,повітряних та 
газових стерилізаторів з 
використанням : 
Хімічних індикаторів – 1 
проб /5 дослідження 
Біологічних індикаторів – 
1 проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (дез 
розчин, антисептик) – 2 
проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (рідке 
мило МАФАМ, дріжджі та 
пліснява) – 2 проб /4 
дослідження 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
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виробів медичного  
призначення, 
інструментарію після 
стерилізації, 
діагностичних 
імунобіологічних 
препаратів,лікарських 
засобів та інших об’єктів -
5 проб /20 дослідження 
Визначення 
бактеріального 
забруднення повітря 
закритих приміщень – 1 
проб /2 дослідження 

КЗОЗ «ЦПМСД № 1»  м. Кам’янське, 
б-р 
Будівельників, 
23 
 

1. Готовність 
лікувально-
профілактичного 
закладу до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 
2. Стан організації 
надання  
антирабічної 
допомоги  
населенню. 
3. Дотримання 
вимог «безпечної» 
імунізації. 
4. Стан 
лабораторної 

Азопірамові 
проби - 10 
 
Фенолфталеїнові 
проби - 5 

Змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору – 10/20 
дослідження 
Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу -2проб/4 
дослідження 
Дослідження біоматеріалу 
персоналу на бактеріальне 
носійство патогенного 
стафілококу -10осіб/20 
дослідження 
Визначення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів, що 
контамінують об’єкти 
внутрішнього середовища 

Березень 
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діагностики 
(клінічна 
мікробіологія, 
навколишнє 
середовище ЛПЗ). 
5. Проведення 
заходів біобезпеки 
при роботі в 
мікробіологічних 
лабораторіях. 
6. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів. 
7. Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів. 

стаціонару – 1 проб /1 
дослідження 
Контроль роботи 
парових,повітряних та 
газових стерилізаторів з 
використанням : 
Хімічних індикаторів – 1 
проб /5 дослідження 
Біологічних індикаторів – 
1 проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (дез 
розчин, антисептик) – 2 
проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії ( рідке 
мило МАФАМ, дріжджі та 
пліснява) – 2 проб /4 
дослідження 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
виробів медичного  
призначення, 
інструментарію після 
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стерилізації, 
діагностичних 
імунобіологічних 
препаратів, лікарських 
засобів та інших об’єктів -
10 проб /20 дослідження 
Визначення 
бактеріального 
забруднення повітря 
закритих приміщень – 2 
проб /4 дослідження 

КЗОЗ «ЦПМСД № 2»  
 

м. Кам’янське, 
вул. 
Січеславський 
шлях, 1 
 

1. Готовність 
лікувально-
профілактичного 
закладу до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 
 2. Стан організації 
надання  
антирабічної 
допомоги  
населенню в 
лікувально-
профілактичних 
закладах. 
3. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 

Азопірамові 
проби - 5 
 
Фенолфталеїнові 
проби - 5 

Змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору – 10 проб /20 
дослідження 
Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу – 2 проб /4 
дослідження 
Дослідження біоматеріалу 
персоналу на бактеріальне 
носійство патогенного 
стафілококу – 5осіб/10 
дослідження 
Контроль роботи 
парових,повітряних та 
газових стерилізаторів з 
використанням : 
Хімічних індикаторів – 1 
проб /5 дослідження 
Біологічних індикаторів – 
1 проб /2 дослідження 

Червень 



168 
 

заходів. 
4. Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів. 
 
5. Дотримання 
вимог «безпечної» 
імунізації 

Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (дез 
розчин, антисептик) – 2 
проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії ( рідке 
мило МАФАМ, дріжджі та 
пліснява) – 2 проб /4 
дослідження 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
виробів медичного  
призначення, 
інструментарію після 
стерилізації, 
діагностичних 
імунобіологічних 
препаратів,лікарських 
засобів та інших об’єктів -
5 проб /10 дослідження 
Визначення 
бактеріального 
забруднення повітря 
закритих приміщень – 1 
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проб /2 дослідження 
КЗОЗ «ЦПМСД № 3»  
 

м. Кам’янське, 
пр. Свободи, 
20-а 
 

1. Готовність 
лікувально-
профілактичного 
закладу до дій у 
випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними 
інфекціями. 
2. Стан організації 
надання  
антирабічної 
допомоги  
населенню. 
3. Дотримання 
вимог «безпечної» 
імунізації. 
4. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів. 
5. Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів. 

Азопірамові 
проби - 10 
 
Фенолфталеїнові 
проби - 5 

Змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору – 15 проб /30 
дослідження 
Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу – 3 проб /6 
дослідження 
Дослідження біоматеріалу 
персоналу на бактеріальне 
носійство патогенного 
стафілококу – 10осіб/20 
дослідження 
Визначення 
антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів, що 
контамінують об’єкти 
внутрішнього середовища 
стаціонару – 1 проб /1 
дослідження 
Контроль роботи 
парових,повітряних та 
газових стерилізаторів з 
використанням : 
Хімічних індикаторів – 1 
проб /5 дослідження 
Біологічних індикаторів – 
1 проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 

Квітень 
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засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (дез 
розчин, антисептик) – 2 
проб /2 дослідження 
Визначення 
мікробіологічної чистоти 
нестерильних лікарських 
засобів, косметичних 
виробів і засобів 
побутової хімії (рідке 
мило МАФАМ, дріжджі та 
пліснява) – 2 проб /4 
дослідження 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
виробів медичного  
призначення, 
інструментарію після 
стерилізації, 
діагностичних 
імунобіологічних 
препаратів,лікарських 
засобів та інших об’єктів -
10 проб /20 дослідження 
Визначення 
бактеріального 
забруднення повітря 
закритих приміщень – 1 
проб /2дослідження 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

 Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кам’янське Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок)- центр 
розвитку дитини № 24 
« Казка» КМР 

м. Кам’янське,  
вул.. 8 Березня № 32 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15вимір 
Мікроклімат-
12вимір  

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 2 
проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 

березень 
 
 
 
 
 
 
 

Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 37 
«Веселка» КМР 

м. Кам’янське,  
пр. Перемоги,61,  

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15вимір 
Мікроклімат-
12вимір  

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 

квітень 

Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 6 
«Бджілка» КМР 

м. Кам’янське,  
пр. Аношкіна № 37 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15вимір 
Мікроклімат-
12вимір  
 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 

травень 
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Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 22 
«Казкова країна» КМР 

м. Кам’янське, вул. 
Звенигородська № 5 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15вимір 
Мікроклімат-12 
вимір  

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 
Порох на наявність 
алергенних кліщів – 
1проба/ 10 
досліджень 

травень 

Комунальний заклад 
«Спеціальний 
дошкільний  
навчальний заклад 
(дитячий садок) № 12 « 
Сонечко» КМР 

м. Кам’янське, 
пр. Аношкіна № 94а 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15вимір 
Мікроклімат-12 
вимір  
Повітря на вміст  
аміаку, фенолу, 
формальдегіду-3 
проби/3 дослідження 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 

червень 

Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 38 
«Пізнайко» КМР 

м. Кам’янське, вул. 
Миру № 14а 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 

липень 
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Освітлення-15вимір 
Мікроклімат-12 
вимір  
Овочі на нітрати - 
1проба/1 
дослідження  
Повітря на вміст  
аміаку, фенолу, 
формальдегіду-3 
проби/3 дослідження 
овочі на пестициди-1 
проба/5 досліджень 

Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 
 
Порох на наявність 
алергенних кліщів – 
1проба/ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
лютий 

Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок)- центр 
розвитку дитини № 30 
«Мальва» КМР 

м. Кам’янське, бул. 
Незалежності №11 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-
15вимірів 
Мікроклімат-
12вимір  
Овочі на нітрати - 
1проба/1 
дослідження  
Повітря на вміст  
аміаку, фенолу, 
формальдегіду-3 
проби/3 дослідження 
овочі на пестициди-1 
проба/5 досліджень 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 
Персонал 
харчоблоку на 
кишкову групу 3 
особи/9 досліджень 
 

серпень 

Комунальний заклад 
«Дошкільний  

м. Кам’янське, бул. 
Будівельників № 57 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 

серпень 
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навчальний заклад 
(ясла-садок)- центр 
розвитку дитини № 36 
«Джерельце» КМР 

Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15вимір 
Мікроклімат-
12вимір 
 Овочі на нітрати - 
1проба/1 
дослідження 
Повітря на вміст  
аміаку, фенолу, 
формальдегіду-3 
проби/3 дослідження 
овочі на пестициди-1 
проба/5 досліджень 

Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 
Персонал 
харчоблоку на 
кишкову групу 3 
особи/9 досліджень 
 
 

Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 18 
«Оленка» КМР 

м. Кам’янське, вул. 
Глаголєва № 19 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15 вимір 
Мікроклімат-
12вимір  
Овочі на нітрати - 
1проба/1 
дослідження 
Повітря на вміст  
аміаку, фенолу, 
формальдегіду-3 
проби/3 дослідження 
овочі на пестициди-1 
проба/5 досліджень 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 
Персонал 
харчоблоку на 
кишкову групу 3 
особи/9 досліджень 
Порох на наявність 
алергенних кліщів – 

серпень 
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1проба/ 10 
досліджень 

Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 46 
«Дивосвіт» КМР 

м. Кам’янське, вул. 
Запорізька  № 2 

Питна вода-2 
проби/10 досліджень 
Термообр. – 
1проба/1 
дослідження 
Освітлення-
15вимірів 
Мікроклімат-
12вимір  
Овочі на нітрати - 
1проба/1 досл  
овочі на пестициди-1 
проба/5 досліджень 
ідження 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 
Персонал 
харчоблоку на 
кишкову групу 3 
особи/9 досліджень 
 

вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комунальний заклад  
« Кам’янський 
спеціалізований 
будинок дитини» ДОР 

м. Кам’янське, вул. 
Спортивна,  № 33 

 
 

Питна вода-
2проби/10 
досліджень 
Калорійність -
3проби/28 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5 досліджень 
Освітлення-15вімірів 
Мікроклімат-12 
вимірів 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Пісок із пісочниць 
на яйца гельмінтів-1 
проба/2 дослідження 
Персонал 
харчоблоку на 
кишкову групу 3 

жовтень 
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особи/9 досліджень 
Порох на наявність 
алергенних кліщів – 
1проба/ 10 
досліджень 

3.Комунальний заклад 
«Дошкільний 
навчальний заклад - 
центр розвитку дитини 
№ 31 «Барвінок» КМР 

м. Кам’янське, 
Бул.  Героїв, № 9 

Питна вода-
2проби/10 
досліджень 
Калорійність -
3проби/28 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на нітрати - 
1проба/1 досліджень 
Освітлення-15вімірів 
Мікроклімат-12 
вимірів 
овочі на пестициди-1 
проба/5 досліджень 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Персонал 
харчоблоку на 
кишкову групу 3 
особи/9 досліджень 
 

жовтень 

.Комунальний заклад 
«Дошкільний  
навчальний заклад 
(ясла-садок) – центр 
розвитку дитини № 44 
« Лелека » КМР 

м. Кам’янське, 
Пр. Івана Франка, № 28 

Питна вода-
2проби/10 
досліджень 
Калорійність -
3проби/28 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на нітрати - 
1проба/1 досліджень 
Освітлення-15вімірів 
Мікроклімат-12 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
Персонал 
харчоблоку на 
кишкову групу 3 
особи/9 досліджень 

листопад 
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вимірів 
овочі на пестициди-1 
проба/5 досліджень 

 

.КЗ « Спеціальний 
дошкільний 
навчальний заклад № 
32 «Дельфін» КМР 

м. Кам’янське, 
Пр. 40 років Перемоги, 
№ 8 

Питна вода-
2проби/10 
досліджень 
Калорійність -
3проби/28 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на нітрати - 
1проба/1 досліджень 
Освітлення-15вімірів 
Мікроклімат-12 
вимірів 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
 

листопад 

Комунальний заклад  
 « Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей 
служби у справах 
дітей» КМР 

м. Кам’янське, проїзд 
Білоруський № 4а 

Питна вода-
2проби/10 
досліджень 
Калорійність -
3проби/28 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5 досліджень 
Освітлення-15вімірів 
Мікроклімат-12 
вимірів 

Питна вода-2проби/ 
8 досліджень 
Готові страви – 
2проби/2 10 
досліджень 
Змиви на БГКП – 
20проби/20 
досліджень 
 

грудень 
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Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Кам’янське КЗ «НВК 

«Загальноосвітня 
школа-інтернат зі 
спеціальним 
відділенням для 
дітей, які потребують 
корекції розвитку – 
центр розвитку 
дитини «Гармонія» м. 
Кам’янського» КМР 

м. Кам’янське, вул.  9 
Травня, 5А 

 Дослідження 
біоматеріалу на 
менінгококову 
інфекцію – 50 
осіб/50дослідження 
Дослідження 
біоматеріалу на 
визначення 
напруженості 
імунітету до 
поліовірусів – 
20осіб/40дослідження 
Дослідження 
біоматеріалу на 
ентеровіруси – 
15осіб/30дослідження 

Лютий 
 
 
Березень 
 
 
 
Квітень, 
Травень, 
Червень 

КЗ «Середня 
загальноосвітня 
школа № 8» КМР 

м. Кам’янське, вул.  9 
Травня, 16 

 Дослідження 
біоматеріалу на 
менінгококову 
інфекцію – 
50осіб/50дослідження 

Лютий 

КЗ «Навчально - 
виховний комплекс 
«Гімназія № 11- 
спеціалізована школа 

м. Кам’янське, вул. 
Миру, 20 

 Дослідження 
біоматеріалу на 
дифтерію – 
50осіб/100дослідження 

Вересень 
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з поглибленим 
вивченням іноземних 
мов 1 ступеня-
дошкільний 
навчальний заклад 
«Еврика» 
КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа № 18» КМР 

м. Кам’янське, 
вул..Звенигородська № 
31 

Питна вода-1проба/5 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди- 
1проба/5 досліджень 

Питна вода-1проба/4 
дослідження 
Готові страви – 
1проба/5 досліджень 
Змиви – 10проб/10 
досліджень 

лютий 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа № 22» КМР 

м. Кам’янське, 
вул..Глаголєва № 21 

Питна вода-1проба/5 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди- 
1проба/5 досліджень 

Питна вода-1проба/4 
дослідження 
Готові страви – 
1проба/5 досліджень 
Змиви – 10проб/10 
досліджень 

лютий 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа № 10» КМР 

м. Кам’янське, пр. 
Аношкіна № 121 

Питна вода-2проби/10 
досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Освітлення-15вімірів 
Мікроклімат-12вимірів 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 

березень 

КЗ «Навчально-
виховний комплекс  
« Загальноосвітній 
навчальний заклад – 
дошкільний 
навчальний заклад № 
3» КМР  

м. Кам’янське, 
вул.Матросова №35 

Питна вода-2проби/10 
досліджень 
Термообр. – 1проба/1 
дослідження 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 
Змиви на ієрсинії- 5 
проб/15досліджень 

березень 
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КЗ « НВК» ЗНЗ I-II 
ступенів - 
академічний ліцей » 
КМР 

м. Кам’янське, пр.  40 
років Перемоги № 10 

Питна вода-2проби/10 
досліджень 
Термообр. – 1проба/1 
дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5 досліджень 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 
Овочі на нітрати 
1проба/1 дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 
 

квітень 

КЗ « НВО» ДНЗ-ЗНЗ 
I-II ступенів - ліцей 
НІТ» КМР 

м. Кам’янське, пр.  
Перемоги № 47 

Питна вода-2проби/10 
досліджень 
Термообр. – 1проба/1 
дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5 досліджень 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 
Овочі на нітрати 
1проба/1 дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 
 

квітень 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа № 27» КМР 

м. Кам’янське, вул.. 
Залізняка № 19 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 

травень 

Рейдовий відбір проб 
води питної перед 
відкриттям 
навчальних закладів 
до нового 
навчального року : 
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 КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа №  31 » КМР 

м. Кам’янське, 
вул..Спортивна № 39 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-
ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
 

серпень 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа № 5 » КМР 

м. Кам’янське, пр. 
Свободи № 42 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-
ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 

Питна вода-2 
проби/8досліджень 
 

серпень 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа №  6 » КМР 

м. Кам’янське, пр. 
Гімназичний № 63 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-
ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
 

серпень 

 КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа №23 » КМР 

м. Кам’янське,  
вул.Братська, 4 

 Змиви на ієрсинії- 15 
проб/45досліджень 
 

березень 

 КЗ « Технічний ліцей  
» КМР 

м. Кам’янське, пл.. 50-
річчя міста № 1 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-
ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
 

серпень 

КЗ « НВК м. Кам’янське, вул.. 9 Питна вода- Питна вода- серпень 
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 « Загальноосвітня 
школа-інтернат – 
ЦРД «Гармонія» 
КМР 

Травня № 5а 2проби/10досліджень 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-
ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 

2проби/8досліджень 
 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа №  4 » КМР 

м. Кам’янське, вул. 
Гайдамацька № 5 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5досліджень 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-
ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 
Овочи на нітрати 1 
проба/1дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 
Обстеження персоналу 
на кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 

вересень 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа №  8 » КМР 

м. Кам’янське, вул. 
9 Травня № 1б 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5досліджень 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 
Обстеження персоналу 
на кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 
 

вересень 
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ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 
Овочи на нітрати 1 
проба/1дослідження 
 

КЗ « Середня 
загальноосвітня 
школа №  9 » КМР 

м. Кам’янське, вул. 
Долматова № 13 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5досліджень 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 
Повітря на вміст 
фенолу, формальдегіду, 
бензолу, толуолу, О-
ксилолу, М-ксилол-1 
проба/24 дослідження 
Овочи на нітрати 1 
проба/1дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 
Обстеження персоналу 
на кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 

вересень 

 Комунальний заклад 
освіти « Навчально-
реабілітаційний центр  
«Мрія» ДОР 

м. Кам’янське, вул. 
Покровська № 18 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність 3 
проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди- 
1проба/5досліджень 
Освітлення-15вимірів 
Мікроклімат-12вимірів 
Овочі на нітрати -1 
проба/1дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 досліджень 
 

листопад 
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Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кам’янське Табір відпочинку з 
денним перебуванням 
на базі НВК № 24  

м. Кам’янське, вул.. 
Лікарняна № 51 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність -
3проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди – 
1проба/5досліджень  
Овочі на нітрати - 
1проба/1 
дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 
досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 

червень 

Табір відпочинку з 
денним перебуванням 
на базі  СЗШ №31 

м. Кам’янське, вул.. 
Спортивна № 39 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність -
3проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди – 
1проба/5досліджень 
Овочі на нітрати- 
1проба/1 
дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 
досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 

червень 

Табір відпочинку з 
денним перебуванням 
на базі СЗШ № 42 

м. Кам’янське, вул.. 
Дунайська № 51 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність -

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 

червень 
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3проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди – 
1проба/5досліджень 
Овочі на нітрати- 
1проба/1 
дослідження 

2проби/10 
досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 

Табір відпочинку з 
денним перебуванням 
на базі СЗШ № 28 

м. Кам’янське, вул.. 
Криворізька № 41 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність -
3проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди – 
1проба/5досліджень 
Овочі на нітрати- 
1проба/1 
дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 
досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 

липень 

Табір відпочинку з 
денним перебуванням 
на базі гімназії № 11 

м. Кам’янське, вул.. 
Миру № 20 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність -
3проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди – 
1проба/5досліджень 
Овочі на нітрати- 
1проба/1 
дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 
досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу- 3 

липень 
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осіб/9досліджень 
 

Табір відпочинку з 
денним перебуванням 
на базі НВК № 26 

м. Кам’янське, вул.. 
Освітня № 29 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність -
3проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди – 
1проба/5досліджень 
Овочі на нітрати- 
1проба/1 
дослідження 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 
досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу на 
кишкову групу- 3 
осіб/9досліджень 

липень 

Комунальний заклад  
 « Кам’янський дитячий 
протитуберкульозний 
санаторій « ДОР 

м. Кам’янське, вул. 
Харківська № 49 

Питна вода-
2проби/10досліджень 
Калорійність -
3проби/28досліджень 
Термообр. – 
1проба/1дослідження 
Овочі на пестициди - 
1проба/5досліджень 
Освітлення-
15вимірів 
Мікроклімат-
12вимірів 

Питна вода-
2проби/8досліджень 
Готові страви – 
2проби/10 
досліджень 
Змиви на БГКП– 
20проб/20 
досліджень 
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Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м. Кам’янське КЗ «Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей 
служби у справах дітей» 
КМР 

м. Кам’янське, 
Білоруський проїзд, 4 А 

 Дослідження 
біоматеріалу на 
ентеровіруси – 
15осіб/30досліджень 

Квітень, травень, 
червень 

КЗ «Кам’янський 
спеціалізований будинок  
дитини» ДОР 

м. Кам’янське, вул. 
Спортивна, 33 

 Дослідження 
біоматеріалу на 
ентеровіруси – 
15осіб/30 досліджень 

Квітень, травень, 
червень 

 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 
 

Адмінтериторія Найменування 
водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кам’янське ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"   на виході з НФС - ПАТ 
"ДНІПРОАЗОТ", вул. 
Горобця, 1  

На фіз.-хім-4 
проби/112дослідження, 
на пестициди -4 
проби/64 дослідження, 
на радіологію-4 
проби/4 дослідження 
 

На бактеріологічні 
показники -
4проби/16досліджень, 
на вірусологічні 
показники - 4 проби/ 
20досліджень, на 
паразитологічні 
показники - 4 проби/  
8дослідження  

Лютий, травень, 
серпень, 
листопад 

ПрАТ на виході з НФС- На фіз.-хім-4 На бактеріологічні Лютий, травень, 
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"ЄВРАЗЮЖКОКС" ПрАТ 
"ЄВРАЗЮЖКОКС" , 
вул. Чорновола, 1                                                 

проби/112дослідження, 
на пестициди -4 
проби/64 дослідження 
на радіологію-4 
проби/4 дослідження 

показники -
4проби/16досліджень, 
на вірусологічні 
показники - 4 проби/ 
20дослідження, на 
паразитологічні 
показники - 4 проби/ 
8дослідження 

серпень, 
листопад 

ДП "Смоли", на виході з НФС - ДП 
"Смоли", пр. 
Аношкіна, 179 

На фіз.-хім-4 
проби/112дослідження, 
на пестициди -4 
проби/64 дослідження 
на радіологію-4 
проби/4 дослідження 

На бактеріологічні 
показники -
4проби/16досліджень, 
на вірусологічні 
показники - 4 проби/ 
20дослідження, на 
паразитологічні 
показники - 4 проби 
/8дослідження 

Лютий, травень, 
серпень, 
листопад 

КВП КМР 
"Міськводоканал",    

на виході з ВНС - 
на 2-му майданчику 
КВП КМР 
"Міськводоканал",   
(вул. 9 Травня, 11)  

4 проби/ 104  
досліджень 

На бактеріологічні 
показники 4  проби 
/16 досліджень 

Лютий, травень, 
серпень, 
листопад 

КВП КМР 
"Міськводоканал",    

на виході з ВНС - 
 3-й майданчик КВП 
КМР 
"Міськводоканал",   
вул. Лохвицького, 29 

4 проби / 176 
досліджень 

На бактеріологічні 
показники 4  проби 
/16 досліджень 

Лютий, травень, 
серпень, 
листопад 

КП ДОР “Аульський 
водовід” 

на виході з ВНС - 
3-ого підйому з 
насосними агрегатами 
та РЧВ КП ДОР 
“Аульський 

4 проби/  112 
досліджень 

На бактеріологічні 
показники 4  проби 
/16 досліджень 

Лютий, травень, 
серпень, 
листопад 
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водовід”(3-й 
Баглійській провулок, 
18-б, м. Камянське) 

КВП КМР 
"Міськводоканал"    

розподільча мережа- 
Правобережна зона 
відпочинку в районі 
вул. Набережній 

18 проб/90 досліджень На бактеріологічні 
показники 18  проби / 
72 досліджень 

Червень, 
липень, серпень 

 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 
 

Адмінтериторія Найменування 
водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-

хімічні 
мікробіологічні 

м. Кам’янське ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"   на виході з НФС - ПАТ 
"ДНІПРОАЗОТ"  , 
вул.Горобця, 1  

4 проби /4 
дослідження 

 Лютий, травень, 
серпень, листопад 

ПрАТ 
"ЄВРАЗЮЖКОКС" 

на виході з НФС- ПрАТ 
"ЄВРАЗЮЖКОКС" , 
вул.Чорновола, 1                                                 

4 проби/ 4 
дослідження 

 Лютий, травень, 
серпень, листопад 

ДП "Смоли", на виході з НФС - ДП 
"Смоли", пр.Аношкіна, 
179 

4 проби/ 4 
дослідження 

 Лютий, травень, 
серпень, листопад 

КВП КМР 
"Міськводоканал",    

на виході з ВНС - 
на 2-му майданчику 
КВП КМР 
"Міськводоканал",   
(вул.9 Травня, 11) та () 

4 проби/ 4 
дослідження 

 Лютий, травень, 
серпень, листопад 

КВП КМР 
"Міськводоканал",    

на виході з ВНС - 
 3-й майданчик КВП 
КМР "Міськводоканал",   

4 проби /4 
дослідження 

 Лютий, травень, 
серпень, листопад 
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Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кам’янське Республіканські створи 
смт Таромське (глибинна та 
поверхневе) 

На фіз..хім-8  проб/432 
дослідження, на 
токсикологічні показники-8 
проб /496  дослідження 
на радіологію-8 проби/8 
дослідження 

На бактеріологічна 
показники: 8 проб/48 
дослідження, на 
паразитологічні показники 
- 8 проб/16дослідження, 
на вірусологічні 
показники 8 про/40 
дослідження 

Лютий, травень, 
серпень, листопад 

Правобережна зона відпочинку в 
районі вул. Набережній 

18 проб  126  досліджень На бактеріологічні 
показники 18 проб/ 36 
дослідження, 
на паразитологічна 
показники-3 проби/6  
досліджень 

Червень, липень, 
серпень 

 
 
 
 

вул.Лохвицького, 29 
КП ДОР “Аульський 
водовід” 

на виході з ВНС - 
3-ого підйому з 
насосними агрегатами та 
РЧВ КП ДОР 
“Аульський водовід”(3-й 
Баглійській провулок, 
18-б, м.Камянське) 

4 проби/ 4 
дослідження 

 Лютий, травень, 
серпень, листопад 
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Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кам`янське  КП «Кам`янський міський парк 
культури та відпочинку», вул. 
Курська, 35 

На фіз.-хім. показники-5 
проб/ 25 досліджень 

На мікробіологічні 
показники 5 проб/15 
досліджень, на 
паразитологічні показники 
5 проб/10досліджень  

Травень,червень, 
липень,серпень, 
вересень 

КП «Лівобережний міський парк» 
вул. проспект Металургів, 1 

На фіз.-хім. показники-5 
проб/ 25 досліджень 

На мікробіологічні 
показники 5 проб/15 
досліджень, на 
паразитологічні показники 
5 проб/10досліджень 

Травень,червень, 
липень,серпень, 
вересень 

Правобережна зона відпочинку в 
районі вул. Набережній 

  на паразитологічні 
показники 3 
проб/6досліджень 
на бактеріологічні 
показники 3 проби/ 9 
досліджень  

червень, 
липень,серпень 
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Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

м. Кам’янське  підфакельні спостереження 
ПрАТ “Хайделберг-цемент 
Україна” на межі СЗЗ на відстані 
приблизно 410м, 565м., 705м., 
710м., 725м. 

120проб/120досліджень Січень, квітень, 
серпень, листопад 

підфакельні спостереження 
ПАТ “ДМК” на межі СЗЗ на 
відстані приблизно 1000м. 

144проби/144досліджень Березень, червень, 
вересень, 
листопад 

підфакельні спостереження 
ПрАТ “Дніпро Азот” на межі СЗЗ 
на відстані приблизно 1000м. 

96проб/96досліджень Лютий, травень, 
липень, грудень 

підфакельні спостереження 
ПрАТ “ЕВРАЗ ЮЖКОКС” на 
межі СЗЗ на відстані приблизно 
425м, 1000м.,  

264проби/264досліджень Лютий, травень, 
серпень, грудень 

ПАТ «ЄВРАЗ 
Дніпродзержинський КХЗ» 
вул. Колеусівська, 1 , на межі СЗЗ 
на відстані приблизно 1000м, 
2000м, 

132проби/132досліджень Травень, жовтень 

селітебна територія -  вул. 
Харківська, 59 

48проб/48досліджень Березень, червень, 
вересень, жовтень 

селітебна територія - вул. 
М.Лисенка,58 

48проб/48досліджень Березень, червень, 
вересень, жовтень 

у селібеної зоні  - пр. В. Стуса 
(каскад) 

48проб/48досліджень Березень, червень, 
вересень, жовтень 

В зоні впливу автомагістралей 108проб/108досліджень Січень, квітень, 
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вул.Січеславський шлях,73 липень, жовтень 
В зоні впливу автомагістралей 
вул.М.Грушевського, 14 

108проб/108досліджень Січень, квітень 
липень, жовтень 

 Дозіметрічні дослідження гама-
фону  вул.Медична , 54 
Контрольна точка 

512 вимірів/512 досліджень Щоденно 

 Дозіметрічні дослідження гама-
фону Хвостосховище “Південно-
східне ” ДП «Бар´єр» 
пр.Аношкіна, 179 

1000 вимірів Лютий  
липень 

 Дозіметрічні дослідження гама-
фону Майданчик зберігання 
радіаційно-забрудненого 
трубопровода ДП «Бар´єр» 
пр.Аношкіна, 179 

100 вимірів Лютий  
серпень 

 Дозіметрічні дослідження гама-
фону Хвостосховище 
“Центрадьний Яр” ДП «Бар´єр» 
пр.Аношкіна, 179 

1000 вимірів Березень 
листопад 

 Дозіметрічні дослідження гама-
фону Хвостосховище 
“Дніпровське” ДП «Бар´єр» 
пр.Аношкіна, 179 

2000 вимірів Квітень 
вересень 

 Дозіметрічні дослідження гама-
фону Хвостосховище “Західне” 
ДП «Бар´єр» пр.Аношкіна, 179 

1000 вимірів Травень 
жовтень 

 Дозіметрічні дослідження гама-
фону Хвостосховище  по 
вул.Кодацькій ДП «38 ВІТЧ»  

1000 вимірів Червень 
грудень 
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Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 
№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 м. Кам’янське 17проб/34досліджень Червень-вересень Один раз на тиждень 
 

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 
 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  м.Кам’янське лютий 

квітень 
липень 

жовтень 

створ №3            
смт Таромське 

щомісячно 96 проб /  
192 

дослідження 

48 проб / 
 96 досліджень 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ВСП 
«Кам’янський МВЛД 
ДУ «Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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 План моніторингових досліджень, що проводяться 
ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних  ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
м. Кривий Ріг, Криворізький та Широківський райони 

 
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
 

Адмінтер
иторія 

Найменування 
закладу 

Адреса, 
місце 
розташува
ння 

Тематика моніторингового відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) фізико-хімічні 

проб/досліджен
ь 

Мікробіологічні 
проб/досліджень 

м. Кривий 
Ріг 

КЗ «Криворізький 
протитуберкульозний 
диспансер №2» ДОР» 

вул. 
Кемерівська
35 

Організація та проведення моніторингу, 
заходів біобезпеки при роботі 
бактеріологічної лабораторії.  
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та протипедикульозних 
заходів. 
Стан системи інфекційного контролю за 
туберкульозом в закладі.  

питна вода – 
2/20 

питна вода – 2/8 травень 

 стерильність – 10/20 
мікроклімат – 
20/60 

комплексні змиви – 
100/200, в т.ч. 

освітлення – 
20/20 

- змиви з рук 
медпрацівників – 
10/20 

шум – 2/2 - змиви із одягу 
медпрацівників – 5/10 

 якість миття рук – 5/5 
 дослідження на 

контамінацію: 
 - рідке мило – 

5/5 
 - антисептик – 

5/5 
 - дезрозчин – 5/5 
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КЗ «Криворізька 
міська лікарня №11» 
ДОР» 

вул. 
Добролю-
бова, 6 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та протипедикульозних 
заходів. 
Готовність лікувально-профілактичного 
закладу до дій у випадку виявлення хворих 
на особливо-небезпечну інфекцію, стан 
організації лабораторних досліджень на 
групу особливо-небезпечних інфекцій. 
Стан системи інфекційного контролю в 
закладах охорони здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження. 
Стан виявлення гострих в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій.  
Стан організації надання  антирабічної 
допомоги  населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 

питна вода – 
1/10 

питна вода – ¼ вересень 
 
 
квітень 
 
 
 
 
вересень 
 
 
червень 
 
 
вересень 

 стерильність – 15/30 
мікроклімат – 
15/45 

комплексні змиви – 
70/140, в т.ч. 

освітлення – 
15/15 

- змиви з рук 
медпрацівників – 
10/20 

шум – 2/2 - змиви із одягу 
медпрацівників – 5/10 

 якість миття рук – 5/5 
 дослідження на 

контамінацію 
 - рідке мило – 

5/5 
 - антисептик – 

5/5 
 - дезрозчин – 5/5 

 КЗ «Криворізька 
міська лікарня №7» 
ДОР» 

вул. 
Маршака, 
1а 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та протипедикульозних 
заходів. 
Готовність лікувально-профілактичного 
закладу до дій у випадку виявлення хворих 
на особливо-небезпечну інфекцію. 
Стан системи інфекційного контролю в 
закладах охорони здоров’я та моніторинг 
ефективності її впровадження. 
Стан організації надання  антирабічної 
допомоги  населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 
Проведення заходів біобезпеки при роботі в 
мікробіологічних лабораторіях, та 
лабораторної діагностики інфекційних 

питна вода – 
1/10 

питна вода – 1/4 квітень 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
 
 
 
 
 

 стерильність – 20/40 
мікроклімат – 
20/60 

комплексні змиви – 
100/200, в т.ч. 

освітлення – 
20/20 

- змиви з рук 
медпрацівників – 
10/20 

шум – 4/4 - змиви із одягу 
медпрацівників – 5/10 

 якість миття рук – 
10/10 

 дослідження на 
контамінацію: 

 - рідке мило – 
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захворювань. 
Стан організації проти паразитарних 
заходів. 

5/5  
Квітень  
 

 - антисептик – 
5/5 

 - дезрозчин – 5/5 
 КЗ «Криворізька 

інфекційна лікарня 
№1» ДОР» 
 

вул. Ю. 
Камінсь-
кого, 5 

Організація та проведення моніторингу, 
заходів біобезпеки при роботі 
бактеріологічної лабораторії.  
Стан організації лабораторних досліджень 
на групу особливо-небезпечних інфекцій. 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних та протипедикульозних 
заходів. 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан лабораторної діагностики інфекційних 
захворювань (гострих кишкових інфекцій, 
кору, вірусного гепатиту тощо). 
Готовність лікувально-профілактичного 
закладу до дій  у випадку виявлення хворих 
на особливо-небезпечну інфекцію. 
Стан виявлення гострих в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій.  

- -  Червень 
 
 
Червень  
 
 
Червень 
 
 
Жовтень 
 
 
червень 
 
 
 
Червень  
 
 
Червень  
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 -КЗ «Криворізька 
міська лікарня №1» 
ДОР» 
 
 
-КЗ «Криворізька 
міська клінічна 
лікарня №2» ДОР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
-КЗ «Криворізька 
міська  лікарня №3» 
ДОР» 
 
 
- КЗ «Криворізька 
міська  лікарня №4» 
ДОР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
- КЗ «Криворізька 
міська  лікарня №5» 

вул. 
Рязанова, 8а 
 
 
 
вул.30р. 
Перемоги,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вул. 
Пушкіна, 13 
 
 
 
вул. 
В.Великого, 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
вул. 
Поперечна, 

Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан виявлення гострих в’ялих паралічів, 
лабораторна діагностика поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
Готовність закладу до дій у випадку 
виявлення хворих особливо-небезпечною 
інфекцією, та організація лабораторних 
досліджень. 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 

- -  Березень 
 
Березень 
 
 
Квітень 
 
Листопад 
 
Вересень 
 
Жовтень  
 
 
 
 
Березень 
 
Березень  
 
 
Травень 
 
Червень  
 
 
Травень  
 
Травень 
 
Червень  
 
Травень 
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ДОР» 
 
 
 - КЗ «Криворізька 
міська клінічна 
лікарня №8» ДОР» 
 
 
 
 
- КЗ «Криворізька 
міська  лікарня №9» 
ДОР» 
 
 
-КЗ «Криворізька 
міська лікарня №10» 
КМР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- КЗ «Криворізька 
міська  лікарня №14» 
ДОР» 
 
 
- КЗ «Криворізька 
міська  лікарня №16» 

12 
 
 
вул. С. 
Колачев-
ського, 55 
 
 
 
 
вул. 
Женевська, 
36 
 
 
вул. 
Вернадсько-
го, 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вул. 
Матросова, 
82 
 
 
вул.Мусор-
гського, 32а 

Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан виявлення гострих в’ялих паралічів, 
лабораторна діагностика поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
Готовність лікувально-профілактичного 
закладу до дій  у випадку виявлення хворих 
на особливо-небезпечну інфекцію. 
Стан лабораторної діагностики інфекційних 
захворювань (гострих кишкових інфекцій, 
кору, вірусного гепатиту тощо). 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 

Травень  
 
 
Червень 
 
Червень  
 
 
Квітень 
 
Травень 
 
Травень 
 
 
Серпень 
 
Серпень  
 
Травень 
 
 
Серпень 
 
 
 
 
Вересень 
 
Вересень 
 
 
Жовтень 
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ДОР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- КЗ «Криворізька 
міська  лікарня №17» 
ДОР» 
 
 
- КЗ «Криворізький 
шкірно-
венерологічний 
диспан- 
сер» ДОР» 
- КЗ «Криворізкий 
перинатальний центр 
зі стаціонаром» 
- КЗ «Криворізький 
міський пологовий 
будинок №1» 
ДОР» 
-КЗ «Криворізький 
онкологічний 
диспансер» ДОР»; 
 
- КЗ «Криворізька 
міська стомат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вул. 
Каткова, 2 
 
 
 
вул. 
В.Великого, 
25 
 
 
вул. 
П.Феденко, 
1а 
пл.Визво-
лення, 3 
 
 
вул. 
Дніпровське 
шосе, 41 
 
пл.Визво-
лення, 2 

допомоги населенню.  
Стан організації лабораторних досліджень 
на групу особливо-небезпечних інфекцій. 
Готовність лікувально-профілактичного 
закладу до дій у випадку виявлення хворих 
на особливо-небезпечну інфекцію. 
Стан організації проти паразитарних 
заходів. 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан заходів біобезпеки при роботі в 
мікробіологічній лабораторії. 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 

Жовтень  
 
Червень  
 
 
Травень 
 
 
Жовтень 
 
 
Листопад 
 
Листопад 
 
 
Листопад  
 
Вересень 
 
 
Травень 
 
 
Жовтень 
 
 
 
Жовтень 
 
 
 
Липень 
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поліклініка 
 №1» ДОР»;  
 
-КЗ «Киворізька 
центральна районна 
лікарня» ДОР»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-КЗ «Криворізька 
дитяча стомат. 
поліклініка» ДОР»; 
 
 
-КЗ «Криворізька 
стомат. поліклініка 
№6» ДОР»; 
 
-КЗ «Гейківська 
психоневрологічна 
лікарня» ДОР»; 
 
 
-КЗ «Криворізька 
міська стомат. 
поліклініка №3» 
ДОР»; 

 
 
 
с. Новомай-
ське, 
вул.Вишне-
ва,1а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вул.Матусе-
вича, 39 
 
 
 
вул. Щорса, 
30 
 
 
с. Гейківка, 
вул.Жовтне
ва, 31а 
 
 
вул.Мосто-
ва, 4 
 
 

 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан виявлення гострих в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій. 
Стан організації надання антирабічної 
допомоги населенню.  
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
Стан впровадження інфекційного контролю 
у протитуберкульозних закладах. 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-

 
 
 
Липень 
 
Жовтень 
 
 
Квітень  
 
Жовтень 
 
 
Квітень 
 
 
Липень 
 
 
 
 
Березень 
 
 
 
Червень 
 
Червень  
 
 
Липень 
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-КЗ «Криворізька 
міська стомат. 
поліклініка №5» 
ДОР»; 
 
-КЗ «Криворізька 
міська стомат. 
поліклініка №2» 
ДОР»; 
 
-КЗ «Криворізька 
міська стомат. 
поліклініка №7» 
ДОР»; 
 
-КЗ «Широківська 
центральна районна 
лікарня» ДОР»; 
 
 
-КУ «ЦПМСД №1» 
КМР; 
 
 
 
 
 
 
-КУ «ЦПМСД №2» 
КМР; 
 
 
 

 
вул.В.Вели-
кого,23 
 
 
 
пр.Металу-
ргів, 12 
 
 
 
вул.Кокче-
тавська, 1 
 
 
 
смт. 
Широке, 
вул. Казбек, 
17 
 
вул.Маршак
а,1а 
 
 
 
 
 
 
вул. 
Мусоргсько
го, 32а 
 
 

стерилізаційних  заходів. 
 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
 
Стан виконання дезінфекційно-
стерилізаційних  заходів. 
 
 
 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 

 
Жовтень  
 
 
 
 
Вересень  
 
 
 
 
Вересень  
 
 
 
 
Липень 
 
 
 
 
Жовтень 
 
 
Травень  
 
Жовтень  
 
 
Жовтень 
 
 
Травень 
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-КУ «ЦПМСД №3» 
КМР; 
 
 
 
 
 
 
-КУ «ЦПМСД №4» 
КМР; 
 
 
 
 
 
 
-КУ «ЦПМСД №5» 
КМР; 
 
 
 
 
 
 
-КУ «ЦПМСД №6» 
КМР; 
 
 
 
 
 

 
 
 
вул. 
Женевська, 
6б 
 
 
 
 
 
вул..В. 
Великого, 
21 
 
 
 
 
 
вул.Криво-
ріжсталі, 2є 
 
 
 
 
 
 
пл..Визво-
лення, 2 
 
 
 
 
 

 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
 
Стан готовності до роботи в умовах 
епідемічного підйому захворюваності на 
грип та ГРІ. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
 
Стан виконання проти паразитарних 

Серпень 
 
 
Жовтень 
 
 
Червень 
 
Серпень  
 
 
Листопад 
 
 
Липень 
 
Серпень  
 
 
Жовтень 
 
 
Серпень 
 
Серпень  
 
 
Жовтень 
 
 
Вересень 
 
Вересень  
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-КУ «ЦПМСД №7» 
КМР; 
 
 
 
-«ЦПМСД 
Широківського 
району»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-«ЦПМСД 
Криворізького 
району». 
 
 

 
вул. 
Каткова, 2 
 
 
 
смт. 
Широке, 
вул. Казбек, 
17 
 
 
 
 
 
 
 
с.Новомай-
ське, 
вул.Вишне-
ва, 1а 

заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
 
Стан лабораторної діагностики інфекційних 
захворювань. 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
Готовність медичного закладу до дій у 
випадку виявлення хворих на особливо-
небезпечну хворобу, та організація 
лабораторних досліджень. 
 
Стан виконання проти паразитарних 
заходів. 
Стан дотримання вимог безпечної 
імунізації. 
Готовність медичного закладу до дій у 
випадку виявлення хворих на особливо-
небезпечну хворобу та організація 
лабораторних досліджень. 
 

 
Жовтень 
 
Жовтень  
 
 
Червень  
 
Листопад  
 
Вересень  
 
Травень  
 
Червень 
 
 
Листопад 
 
Вересень 
 
Травень   
 
Червень  
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  Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)       
 
                

Адмінтериторія Найменування 
водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні 
проб/досліджень 

Мікробіологічні 
проб/досліджень 

м. Кривий Ріг ДПП «КПВ» ВНС 
НФС 

28/308 
12/384 

28/168 
12/75 

Березень, травень, 
липень,  листопад 

КП «КВ» ВНС 12/132 12/72 Березень, травень, 
липень,  листопад 

 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 
 

Адмінтериторія Найменування 
водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні 
проб/досліджень 

Мікробіологічні 
проб/досліджень 

м. Кривий Ріг ДПП «КПВ» ВНС 
НФС 

28/56 
12/24 

- 
- 

Березень, травень, 
липень, листопад 

КП «КВ» ВНС 12/24 - Березень, травень, 
липень, листопад 
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Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні 
проб/досліджень 

Мікробіологічні 
проб/досліджень 

м. Кривий Ріг Пляж в парку ім. Ф. 
Мершавцева 

4/56  18/54 червень,липень,серпень,вересень 

Пляж житломасив ПАТ 
«ПівдГЗК» 

4/56 18/54 червень,липень,серпень,вересень 

 Пляж вул. Маршака в 
Тернівському районі 

4/56 18/54 червень,липень,серпень,вересень 

 
Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 
Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість проб/досліджень 

 
Терміни проведення 

(місяць) 

м. Кривий Ріг стац. пост (вул. Міжпланетна,2, 
житлова забудова) 

2190/2190 щомісячно 

 
Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

 м. Кривий Ріг з районами 
   

   
  

51/102 Червень-вересень Щотижнево  
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Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів  вібріофлору 
 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

 м. Кривий Ріг з районами 68/136 Червень-вересень Щотижнево  
 

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на   вібріофлору 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

 м. Кривий Ріг з районами 36/72 Червень-вересень 1 раз на 2 тижня  
 

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекційного 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Криворізький район - - щомісячно 

 
щоквартально 

12 проб/ 
 24 дослідження 

 
 

4 проби/  
8 досліджень 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ВСП 
«Криворізький МВЛД 
ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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2 Широківський район - - щоквартально 4 проби/  
8 досліджень 

- - Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ВСП 
«Криворізький МВЛД 
ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

3 м. Кривий Ріг - - щомісячно 
 
 

24 проби/  
48 досліджень 

 

60 проб/  
120 

досліджень 

12 проб/  
24 досліджень 

Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ВСП 
«Криворізький МВЛД 
ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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 План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Марганецький відділ лабораторних досліджень 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  
 

м. Марганець,  Солонянський та Томаківський райони 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні Мікробіологічні 

м. Марганець КЗ «Марганецька 
центральна міська 
лікарня» ДОР» 

Дніпропетровська 
область                         
м. Марганець,  
вул. Паркова, 15 
Лисенко Тетяна 
Володимирівна 

   квітень 
 

Хірургічне відділення Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища - 15/45 
якість миття рук 
медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
- деззасоби - 1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
стерильність -20/40 

Реанімаційне відділення  Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/30 
якість миття рук 
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медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 

Акушерсько-гінекологічне відділення Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 15/45 
якість миття рук 
медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
стерильність -20/40 

ЦСВ 
 
 

 

Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища - 10/10 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
стерильність -15/30 
контроль роботи 
стерилізаційного 
обладнання: 
-бактести -6/6 
-хімтести-10/10 
повітря - 4/4 

квітень 

 
 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 

змиви з 
навколишнього 
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                               Пральня Освітлення – 3/3 середовища- 10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-змиви-
10/20досліджень 

Томаківський 
район 

КЗ «Томаківська 
центральна районна 
лікарня» ДОР» 

Дніпропетровська 
область, 
Томаківський район 
смт. Томаківка 
вул.  Шосейна, 22 
Магась Сергій 
Володимирович 

   червень 
 

Хірургічне відділення Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 15/45 
якість миття рук 
медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
стерильність -20/ 40 

Реанімаційне відділення  Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/30 
якість миття рук 
медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
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Гінекологічне відділення Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/30 
якість миття рук 
медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 

ЦСВ Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/10 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
стерильність -15/30 
контроль роботи 
стерилізаційного 
обладнання: 
-бактести -6/6 
-хімтести-10/10 
повітря-4/4 

червень 

 
 
 Пральня 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-змиви-
10/20досліджень 

Солонянський 
район 

КЗ «Солонянська 
центральна районна 

Дніпропетровська 
область 

   вересень 
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лікарня» ДОР» Солонянський район 
смт. Солоне 
вул.  Усенко, 13 
Кучеренко Генадій 
Борисович 

Хірургічне відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стан системи 
інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 15/45 
якість миття рук 
медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
стерильність -20/40 

Реанімаційне відділення  Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/30 
якість миття рук 
медперсоналу – 3/9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 

Гінекологічне відділення  Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/30 
якість миття рук 
медперсоналу –3/ 9 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
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-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 

ЦСВ Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/10 
мікробна 
контамінація: 
-деззасоби-1/1 
-антисептик-1/1 
-рідке мило-1/1 
стерильність -15/30 
контроль роботи 
стерилізаційного 
обладнання: 
-бактести -6/6 
-хімтести-10/10 
повітря-4/4 

вересень 

 
 
                               Пральня 

Деззасіб – 1/1 
Мікроклімат – 3/9 
Освітлення – 3/3 

змиви з 
навколишнього 
середовища- 10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-змиви-
10/20досліджень 
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Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладах  
 

Адмінтериторія Найменування 
 закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика  
моніторингового  

відвідування 

Кількість лабораторних та  
інструментальних досліджень 

Терміни  
проведення 

(місяць) Фізико-хімічні Мікробіологічні 
м. Марганець 
  

КЗ «Марганецька 
ЦМЛ»ДОР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Марганець, 
вул..Паркова,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Стан готовності до роботи в 
умовах епідемічного підйому 
захворюваності на грип та 
ГРВІ. 

  Жовтень 
 
 

2.Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, ентеровірусних 
інфекцій. 

  Квітень 

3.Стан лабораторної 
діагностики інфекційних 
захворювань (гострих 
кишкових інфекцій, кору, 
вірусного гепатиту тощо). 

  Квітень 

4.Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 

  Квітень 

5.Готовність лікувально-
профілактичних закладів до 
дій у випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними інфекціями. 

  Квітень 

6.Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 

  Квітень 

7.Стан впровадження 
інфекційного контролю у 
протитуберкульозних 

  Квітень 
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закладах. 

КЗ«Марганецький 
ЦПМСД» 

м.Марганець, 
вул..Паркова,15 

1.Дотримання вимог 
безпечної імунізації. 

  Травень 

Томаківський  
район  

КЗ «Томаківська 
ЦРЛ»ДОР» 

смт.Томаківка, 
вул..Шосейна,22 

1. Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного 
підйому захворюваності на 
грип та ГРВІ. 

  Червень 
 
 

2.Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, ентеровірусних 
інфекцій. 

  Червень 

3.Стан лабораторної 
діагностики інфекційних 
захворювань (гострих 
кишкових інфекцій, кору, 
вірусного гепатиту тощо). 

  Червень 

4.Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 

  Червень 

5.Готовність лікувально-
профілактичних закладів до 
дій у випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними інфекціями. 

  Червень 

6.Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 

  Червень 
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7.Стан впровадження 
інфекційного контролю у 
протитуберкульозних 
закладах. 

  Червень 

КЗ «Томаківський 
ЦПМСД» 

смт.Томаківка, 
вул..Шосейна,22 

1.Дотримання вимог 
безпечної імунізації. 

  Червень 

Солонянський 
район   

КЗ «Солонянська 
ЦРЛ»ДОР» 

смт.Солоне, 
вул..Усенка,13 

1. Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного 
підйому захворюваності на 
грип та ГРВІ. 

  Вересень 
 

2.Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, ентеровірусних 
інфекцій. 

  Вересень 

3.Стан лабораторної 
діагностики інфекційних 
захворювань (гострих 
кишкових інфекцій, кору, 
вірусного гепатиту тощо). 

  Вересень 

4.Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 

  Вересень 

5.Готовність лікувально-
профілактичних закладів до 
дій у випадку виявлення 
хворих особливо 
небезпечними інфекціями. 

  Вересень 

6.Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 

  Вересень 
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7.Стан впровадження 
інфекційного контролю у 
протитуберкульозних 
закладах. 

  Вересень 

КЗ «Солонянський 
ЦПМСД» 

смт.Солоне, 
вул..Усенка,13 

1.Дотримання вимог 
безпечної імунізації. 

  Вересень 

 
Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах  

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Марганець Марганецький дитячий 

дошкільний навчальний 
заклад №2 
комбінованого типу 
"Кульбабка" 

Дніпропетровська 
область, м.Марганець, 
вул. Радянська 45a 
(05665)23214 
Литвин Наталя 
Василівна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-3/6дос 
-змиви-10/20досл 
Алергенні кліщі-
10/10 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

червень 

Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад - навчально - 

Дніпропетровська 
область, м.Марганець, 
вул. Фестивальна 15а 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 

червень 
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виховний комплекс " 
Дошкільний навчальний 
заклад- загальноосвітній 
навчальний заклад - 
школа І ступеня" 

0566533526 
Дяконенко Інна 
Володимирівна 

продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-
3/6досліджень 
-змиви-
10/20досліджень 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад компенсуючого 
типу "Психолого-
медико-педагогічний 
центр розвитку дитини 
"Ромашка" 

Дніпропетровська 
область, м.Марганець, 
вул. Паркова 5 
5665 31685 
Новікова Людмила 
Іванівна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-3проби/6 
досліджень 
-змиви-10/20досл. 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

червень 

Томаківський район Мирівський дитячий 
садок " Золота рибка" 
Мирівської сільської 
ради 

Дніпропетровська 
область, Томаківський 
район, с-ще Мирове, 
Привокзальна 27 
35-2-40 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 

липень 
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Термічна обробка 
– 1/2 
ПЗП (фенол, 
формальдегід) – 
4/4 

дослідження: 
-садовина, 
городина-3проби/6 
досл. 
-змиви-10проб/20 
дослі. 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла - садок) 
Томаківської селищної 
ради Дніпропетровської 
області 

Дніпропетровська 
область, Томаківський 
район, смт Томаківка, 
вул. Пушкіна 24 
380566823356 
Лук’янчук Еріка 
Едвардівна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 
ПЗП (фенол, 
формальдегід) – 
4/4 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
--садовина, 
городина-3проби/6 
досл. 
-змиви-10проб/20 
дослі.Алергенні 
кліщі–10/10 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

липень 

Вищетарасівський 
приватний дитячий 
навчальний заклад 
агрофірми "Борисфен" 
Казка 

Дніпропетровська 
область, Томаківський 
район, с.Вищетарасівка, 
Леніна 3 
36-6-35 
Маслова Валентина 
Василівна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 

липень 
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– 1/2 
ПЗП (фенол, 
формальдегід) – 
4/4 

-садовина, 
городина-3проби/6 
досл. 
-змиви-10проб/20 
дослі.  
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

Солонянський район  КЗО Аполонівський 
ДНЗ 
Солонянської 
територіальної громади  

с. Аполонівка 
Військове містечко, 33 
7-52-86 
096-228-83-05 

Вода питна – 1/8 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоків на 
кишкову групу -1/3 

серпень 

КЗО Надіївський ДНЗ  
Солонянської 
територіальної громади 

с. Надіївка 
вул. Шкільна, 1 
6-41-31 
096-595-65-18 

Вода питна – 1/8 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку  на 
кишкову групу -1/3 
 

серпень 

КЗО Солонянський ДНЗ 
№3 
Солонянської селищної 
ради 

смт. Солоне 
вул. Шевченка 
2-17-97 
066-630-89-29 

Вода питна – 1/8 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 

серпень 
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Термічна обробка 
– 1/2 

персоналу 
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

 
Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах у 2017 році 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Марганець Марганецька 

спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №2 з 
поглибленим вивченням 
англійської мови 
Марганецької міської 
ради Дніпропетровської 
області 

Дніпропетровська 
область, м. Марганець, 
вул. Садова, 18 
(05665)22073 
Бурлака Олександр 
Васильович 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-2проби/4 
досл. 
-змиви-
10проб/20дос. 
 

березень 

Марганецька 
спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №9 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів 
Марганецької міської 
ради Дніпропетровської 
області 

Дніпропетровська 
область, м. Марганець, 
кв. Ювілейний, 16 
0566541359 
Фролов Олександр 
Іванович 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-2/4 

березень 
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-змиви-10/20 
 

Навчально-виховний 
комплекс "Ліцей-
спеціалізована 
загальноосвітня школа I-
III ступенів №10" 
Марганецької міської 
ради Дніпропетровської 
області 

Дніпропетровська 
область, м. Марганець, 
вул. Бульварна, 1 
0566532492, 05665 32431 
Міщенко Наталя 
Василівна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-2/4 
-змиви-10/20 

березень 

Томаківський район Томаківська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 
Томаківської районної 
ради Дніпропетровської 
області 

Дніпропетровська 
область, Томаківський 
район, смт Томаківка, 
вул. Хмельницького, 66 
а 
(05668)2-22-51 
Шевченко Тетяна 
Юріївна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-2/4 
-змиви-10/20 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

квітень 

Зорянський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад" Томаківської 
районної ради 
Дніпропетровської 

Дніпропетровська 
область, Томаківський 
район, с-ще Зоря, вул. 
Сільськогосподарська, 
33 
37-3-34, 0665775289 
Слюсар Ірина 
Володимирівна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 

квітень 
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області городина-2/4 
-змиви-10/20 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

Настасівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Мирівської 
сілської ради 
Томаківського району 
Дніпропетровської 
області. 

Дніпропетровська 
область, Томаківський 
район, с.Настасівка, вул. 
Гагаріна, 1 
35-2-68 
Сова Наталя 
Олександрівна 

Вода питна – 1/7 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-2/4 
-змиви-10/20 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

квітень 

Солонянський район КЗО Надіївська СШ 
Відділу освіти 
Солонянської 
територіальної громади 

с. Надіївка, вул. 
Шкільна, 1 
6-42-40 

Вода питна – 1/8 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

вересень 

КЗО Солонянська СШ 
№1 
Відділу освіти 
Солонянської 
територіальної громади 

смт. Солоне, 
 вул. Шевченка, 33 
2-14-94 

Вода питна – 1/8 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 

вересень 
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Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Марганець КЗ “Марганецький 

дитячий санаторій” 
Дніпропетровської 
обласної ради 

Дніпроптеровська 
область, 
м. Марганець, 
Північний квартал, 1 
2-15-56 
Яковіткіна Юлія 
Олексіївна 

Вода питна – 1/7 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
ПЗП (діоксиду 
вуглецю) – 2/2 
 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-3/6дос. 
-змиви-
10проб/20досл. 
Обстеження 

листопад 

1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

КЗО Солонянська СШ 
№2 
Відділу освіти 
Солонянської 
територіальної громади 

смт. Солоне, 
 вул. Строменка, 70 
2-10-03 

Вода питна – 1/8 
Деззасіб – 1/1 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

вересень 
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персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

Марганецька 
гуманітарна гімназія 
ім.Т.Шевченка 
Марганецької міської 
ради Дніпропетровської 
області 

Дніпропетровська 
область, м.Марганець, 
вул. Перспективна, 3-а 
05665-6-15-17, 05665-6-
15-18 
Березицька Наталія 
Василівна 

Вода питна – 1/7 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

червень 

Томаківський район Томаківський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад" № 1 

Дніпропетровська 
область, Томаківський 
район, смт Томаківка, 
вул. Ватутіна, 7 
(05668)22390 
Філь Тамара Павлівна 

Вода питна – 1/7 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

червень 

Солонянський район КЗО Василівська СШ- 
інтернат 
Відділу освіти 
Солонянської 
територіальної громади 

с. Василівка, вул. 
Стремського, 5 
6-11-43 

Вода питна – 1/8 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

червень 
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Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)  
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Марганець Центр соціально-

психологічної 
реабілітації дітей 
служби у справах 
неповнолітніх 
Марганець кого 
міськвиконкому 

Дніпропетровська 
область, 
м. Марганець, вул. 
Кленова, 87 
2-35-08 
Шестакова Тетяна 
Василівна 

Вода питна – 1/7 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 
ПЗП (діоксиду 
вуглецю) – 2/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-
3проб/6дос. 
-змиви-10проб/20 
досліджень 
Алергенні кліщі -
10/10 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

жовтень 

Комунальний заклад 
освіти "Марганецький 
багатопрофільний 
навчально-
реабілітаційний центр " 
Дніпропетровської 
обласної ради" 

Дніпропетровська 
область, м.Марганець, 
вул. Маяковського, 5 
(05665) 2-23-42, (05665) 
2-23-20 
Максимішина Людмила 
Іванівна 

Вода питна – 1/7 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 
ПЗП (діоксиду 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 

жовтень 
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вуглецю) – 2/2 городина-3проби/6 
досліджень 
-змиви-10проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

Томаківський район КЗ «Іллінський 
психоневрологічний 
інтернат» ДОР» 

Дніпропетровска область 
Томаківський р-н 
 с. Іллінка, 
вул.Гагаріна, 106 

Вода питна – 1/7 
Харчові 
продукти: 
Калорійність – 
1/15 
Термічна обробка 
– 1/2 

Питна вода-1/4 
Харчові продукти-
2/10 
змиви на УПМФ-
10/10 
паразитологічні 
дослідження: 
-садовина, 
городина-3проби/6 
досліджень 
-змиви-10 проб/20 
досліджень 
Обстеження 
персоналу  
харчоблоку на 
кишкову групу -1/3 

травень 
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Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)  

 
Адмінтериторія Найменування 

водопровода 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м. Марганець Марганецького міського 
водопроводу 

Насосно-фільтрувальна 
станція – ІІ 

1/23 мікробіологічні 
показники -1/5  
паразитологічні 
показники -1проба/2 
дослідження 

березень - грудень 

Солонянський район Солонянський 
водопровід 

Резервуар чистої води  
1/18 

 
1/5 

березень - грудень 

 
Моніторингові дослідження проб ґрунту  

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Марганець  Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей 
служби у справах неповнолітніх 
міськвиконкому 

1/1 

мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

жовтень 

Марганецький дитячий 
дошкільний навчальний заклад 
№2 комбінованого типу 
"Кульбабка" 

1/1 

мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

червень 

Комунальний дошкільний 1/1 мікробіологічні пок.-1/2 червень 
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навчальний заклад - навчально - 
виховний комплекс " Дошкільний 
навчальний заклад- 
загальноосвітній навчальний 
заклад - школа І ступеня" 

паразитологічні пок.-1/1 

Комунальний дошкільний 
навчальний заклад 
компенсуючого типу "Психолого-
медико-педагогічний центр 
розвитку дитини "Ромашка" 

1/1 

мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

червень 

КЗ “Марганецький дитячий 
санаторій” 
Дніпропетровської обласної ради 

1/1 
мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

листопад 

Томаківський  КЗ «Іллінський 
психоневрологічний інтернат» 
ДОР» 

1/1 
мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

травень 

Мирівський дитячий садок " 
Золота рибка" Мирівської 
об’єднаної територіальної 
громади 

1/1 

мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

липень 

Комунальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла - садок) 
Томаківської об’єднаної 
територіальної громади 

1/1 

мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

липень 

Вищетарасівський приватний 
дитячий навчальний заклад 
агрофірми "Борисфен" Казка 

1/1 
мікробіологічні пок.-1/2 
паразитологічні пок.-1/1 

липень 
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Моніторингові дослідження атмосферного повітря  
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

м. Марганець Санітарно-захисна зона: ПАТ 
«Марганецький рудоремонтний 
завод»  

15/15 квітень, травень; 
липень, серпень; 

жовтень, листопад 
Селітебна зона: ПАТ 
«Марганецький гірничо-
збагачувальний комбінат» (р-н 
санаторія-профілакторія) 

12/12 березень - грудень 

Селітебна зона: ПАТ 
«Марганецький гірничо-
збагачувальний комбінат» (р-н 
ВГРЗ) 

12/12 березень - грудень 

Селітебна зона: АЗС ТНК вул. 
Лермонтова 

9/9 травень, серпень, 
листопад 

Селітебна зона: АЗС Дніпро вул. 
Лермонтова 

9/9 травень, серпень, 
листопад 

Селітебна зона: АЗС АвтоАлекс 
вул. Київська 

9/9 травень, серпень, 
листопад 

Автомагістраль: вул. Єдності (р-н 
зуп. Держбуд) 

12/12 квітень, жовтень 

Автомагістраль: вул. Єдності (р-н 
заліз/вокзалу) 

12/12 квітень, жовтень 

Автомагістраль: вул. Гідності (р-н 
зуп. Вітчизняна) 

12/12 квітень, жовтень 

Автомагістраль: вул. Лермонтова 
(р-н гірничого коледжу) 

12/12 квітень, жовтень 

Автомагістраль: вул. Київська (р-
н маг. МегаМакс) 

12/12 квітень, жовтень 
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Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  м. Марганець - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
- - Проби відбираються та 

доставляються для 
досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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 План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Нікопольський міський відділ лабораторних 

досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
 

м. Нікополь, м. Покров та Нікопольський район 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м. Нікополь КЗ «Нікопольська 
міська лікарня №1» 
ДОР 

м. Нікополь  
вул. 50 років НЗФ 2а 

Дезінфекційно – 
стерилізаційні заходи, 
як складова 
інфекційного 
контролю,у 
хірургічних 
стаціонарах,та 
моніторинг 
ефективність її 
впровадження. 

 100 змивів 
комплексних на БГКП 
та стафілокок / 300 
досліджень; 
10 змивів  на 
стерильність / 20 
досліджень; 
Контроль роботи 
дез.камер 1 проба / 15 
досліджень 
Контроль роботи парови  
стерилізаторів 2 проби / 
14 досліджень; 
3 проби на контамінацію  
3 дослідження 
(рідке мило -1, 
антисептик -1, дез.розчи  
-1); 

Вересень 
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1 проба повітря / 2 
дослідження; 
5 змивів рук медичного 
персоналу / 5 досліджень  
50 проб /50 досліджень 
пилу на наявність 
алергенних кліщів 

м. Покров КЗ «Центральна 
міська лікарня м. 
Покров» ДОР 

м. Покров 
 вул. Медична, 19 

Дезінфекційно – 
стерилізаційні заходи, 
як складова 
інфекційного 
контролю,у 
хірургічних 
стаціонарах,та 
моніторинг 
ефективність її 
впровадження. 

 100 змивів 
комплексних на БГКП 
та стафілокок / 300 
досліджень; 
10 змивів  на 
стерильність / 20 
досліджень; 
Контроль роботи 
дез.камер 1 проба / 15 
досліджень 
Контроль роботи парови  
стерилізаторів 2 проби / 
14 досліджень; 
3 проби на контамінацію  
3 дослідження 
(рідке мило -1, 
антисептик -1, дез.розчи  
-1); 
1 проба повітря / 2 
дослідження; 
5 змивів рук медичного 
персоналу / 5 досліджень  
50 проб /50 досліджень 
пилу на наявність 
алергенних кліщів 

Жовтень 

Нікопольський 
район 

КЗ « Нікопольська 
центральна районна 

м. Нікополь  
вул., Першотравнева, 

Дезінфекційно – 
стерилізаційні заходи, 

 100 змивів 
комплексних на БГКП 

Липень 
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лікарня» ДОР 58 як складова 
інфекційного 
контролю,у 
хірургічних 
стаціонарах,та 
моніторинг 
ефективність її 
впровадження. 

та стафілокок / 300 
досліджень; 
10 змивів  на 
стерильність / 20 
досліджень; 
Контроль роботи 
дез.камер 1 проба / 15 
досліджень; 
Контроль роботи парови  
стерилізаторів 2 проби / 
14 досліджень; 
3 проби на контамінацію  
3 дослідження 
(рідке мило -1, 
антисептик -1, дез.розчи  
-1); 
1 проба повітря / 2 
дослідження; 
5 змивів рук медичного 
персоналу / 5 досліджень  
50 проб /50 досліджень 
пилу на наявність 
алергенних кліщів 

м. Нікополь КЗ «Нікопольський 
дитячий санаторій» 
ДОР 

м. Нікополь, вул. 
Гагаріна,76 

Стан виконання проти 
паразитарних заходів 

 5проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 
паразитологію 
(проби надаються на 
дослідження до 
паразитологічної 
лабораторії ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України») 

червень 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

Нікопольський район Олексіївський КДНЗ с. Олексіївка,                                    
вул. Чкалова, 15 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсинії, 
30 проб/30 
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів 

Лютий 
Березень 

Нікопольський район  Червоногригоривський 
КДНЗ 

смт Червоногригорівка, 
вул. Кооперативна,3 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсинії, 
30 проб/30 
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів 

Лютий 
Березень 

Нікопольський район  Каменський КДНЗ  с. Каменське, вул. 
Будівельників, 4а 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсинії, 20 проб/20 
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів, 
5проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів, 3 
проби (9 досліджень) 
піску на наявність 
збудників 

Березень 
 
 
 
 
 
липень 
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паразитарних хвороб 
Нікопольський район Південний ДДЗ 

 
с. Південне,                             
вул. Центральна, 11 
 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсинії 

лютий 

м. Покров “Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад №16  (ясла-садок)  
“Центр  розвитку 
дитини”  
 

53300 м. Покров,                
вул. Шатохіна, 3, 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсинії 
5 осіб/15 досліджень 
на кишкову групу 
 

Жовтень 
 
 
травень 

м. Покров “Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад №23 
“Попелюшка”  

53300 м. Покров,                
вул. Л. Чайкіної, 7 

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 
5 осіб/15 досліджень 
на кишкову групу 
 

Жовтень 
 
 
квітень 
 

м. Покров “Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад №21  
 

53300 м. Покров,               
вул. Л. Чайкіної, 10, 

 5 змивів/5 
досліджень на ієрсінії 
30 проб/30 
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів 
5 осіб/15 досліджень 
на кишкову групу 
 

жовтень 
листопад 
 
 
 
 
квітень 

м. Покров “Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад №18 “Барвінок” 

53300 м. Покров, вул. 
Орджонікідзе, 2, 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсинії, 
30 проб/30 
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів 
5 осіб/15 досліджень 
на кишкову групу 

жовтень 
листопад 
 
 
 
 
 
травень 
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м. Нікополь Комунальний 

дошкільний навчальний 
заклад №29 «Райдуга» 

53213  м. Нікополь,                  
вул. Патріотів 
України,144 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсинії, 
5 проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів, 3 
проби (9 досліджень) 
піску на наявність 
збудників 
паразитарних хвороб 
(проби надаються на 
дослідження до 
паразитологічної 
лабораторії ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України») 

грудень 
 
 
липень 

м. Нікополь Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад №30 «Оленка»   

53213  м. Нікополь    
вул.Трубченко,54 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсінії, 
30проб/30 
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів, 
5 проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів, 3 
проби (9 досліджень) 
піску на наявність 
збудників 
паразитарних хвороб  

грудень 
 
 
 
 
 
 
липень 

м. Нікополь Комунальний 53213  м. Нікополь     5 змивів /5 грудень 
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дошкільний навчальний 
заклад №36«Сонечко» 

вул.Каштанова,57 досліджень на 
ієрсінії, 
30 проб/30 
досліджень  пилу на 
наявність алергенних 
кліщів, 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб 

 
 
 
 
 
 
березень 

м. Нікополь Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад 
№18«Горобинонька» 

53213  м. Нікополь    
вул.Микитинська,49 

 5 змивів/5 
досліджень на 
ієрсінії, 
30 проб/30  
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів, 
5 проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів, 3 
проби піску (9 
досліджень) на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб 

грудень 
серпень 
 
 
 
 
 
 
 
жовтень 

м. Нікополь Комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад №17«Метелик»  

м. Нікополь    
вул.Чубаря,43 

 5 змивів/5 
досліджень на ієрсінії 

грудень 

м. Нікополь КДНЗ №4 «Чайка» м. Нікополь,                   
вул. 
Електрометалургів,46а 

 5 проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб 

березень 
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м. Нікополь КДНЗ №9 «Калина» м. Нікополь, вул. 
Некрасова,41 

 20 змивів/60 
досліджень на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб 

березень 

м. Нікополь КДНЗ №13 «Золотий 
ключик» 

м. Нікополь, вул. 
Микитинська,23 

 5 проб/15 досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб 
(проби надаються на 
дослідження до 
паразитологічної 
лабораторії ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України») 

квітень 

м. Нікополь КДНЗ №11 «Ластівка» м. Нікополь,                            
вул. Добролюбова,60 

 5 проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів, 3 
проби (9 досліджень) 
піску на наявність 
збудників 
паразитарних хвороб 
(проби надаються на 
дослідження до 
паразитологічної 
лабораторії ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України») 

травень 

м. Нікополь КДНЗ №31 «Пролісок» м. Нікополь,                           
вул. Електрометалургів,8а 

 5 проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 

жовтень 
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наявність збудників 
паразитарних хвороб 

м. Нікополь КДНЗ №33 «Журавлик» м. Нікополь,                         
вул. Дибенка,55 

 5проб/15досліджень 
садовина, городина 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб 

листопад 

 
Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

Нікопольський район  Червоногригорівська         
ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

с. Червоногригорівка           
вул. Леніна, 43 
 

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

лютий 

Червоногригорівська         
ЗОШ І ст 

смт Червоногригорівка           
вул. Суворова, 2 
 

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

лютий 

м.Нікополь Їдальня на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 6” 
 

53213 м.Нікополь, 
вул.Електрометалургів,55    

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

березень 

м.Нікополь Їдальня  на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 20”  
 

53213 м. Нікополь, 
вул.Шевченко,204    

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

березень 

м.Нікополь Їдальня на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 24”  
 

53213 м. Нікополь, 
вул.Першотравнева,13 

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб  

березень, 
вересень 
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м.Нікополь Їдальня  на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст.                      
№ 5” 
 

53213 м. Нікополь, 
вул.Гагаріна,54        

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

березень 

м.Нікополь Їдальня на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 9  
 

53213 м. Нікополь    
вул.Шевченко,87 

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 

березень 

м.Нікополь Їдальня на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 3” 
 

53213 м. Нікополь, 
вул.Шевченко,67   

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 

березень 

м.Покров Комунальний заклад 
“Середня загальноосвітня  
школа №2   
 

53300 м. Покров, вул. І. 
Малки, 15, 

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

жовтень 

м.Покров Комунальний заклад 
“Загальноосвітній ліцей»  

59300, м. Покров, вул. 
Калініна,29 

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

жовтень 

м.Нікополь Їдальня  на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 25”  

53213 м. Нікополь, 
пр.Трубників,46   

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 

листопад 

м.Нікополь Їдальня  на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 22” 

53213 м. Нікополь, 
вул.Добролюбова,47а    

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 

листопад 

м.Нікополь Їдальня  на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 19”  

53213 м. Нікополь, 
вул.Добролюбова,47   

 5 змивів /5 
досліджень на ієрсінії 

листопад 

м.Нікополь Їдальня  на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 23” 

53213 м. Нікополь, 
вул.Корбута,1а     

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 

листопад 

м.Нікополь Їдальня на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 10” 

53213 м. Нікополь, 
вул.Нєкрасова,43а    

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії, 
20 змивів/60 
досліджень змивів на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб  

листопад, 
листопад 
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м.Нікополь Їдальня на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 8” 

53213 м. Нікополь, 
вул.Довгалівська,5 

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 

листопад 

м.Нікополь Їдальня на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 4 

53213 м. Нікополь, вул. 
Патріотів України,44 

 5 змивів /5 
досліджень на 
ієрсинії 

грудень 

м.Нікополь Їдальня  на базі КЗ 
“НСЗШ І-ІІІст. № 25”  
 

53213 м. Нікополь, 
пр.Трубників,46   

 5 змивів/5 досліджень 
на ієрсинії 

листопад 

м.Нікополь Кам’янська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ст.  

Нікопольский район, 
с.Камянське, 
вул.Будівельників,22 

 20 змивів/60 
досліджень змивів на 
наявність збудників 
паразитарних хвороб  

жовтень 

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Нікополь Дитячий заклад 

оздоровлення та 
відпочинку «Великий Луг» 

53213 м. Нікополь,                   
вул. Залимана, 23 

 30 проб/30  
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів 

Червень 

 
Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико- мікробіологічні 
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хімічні 
м. Нікополь КЗ «Нікопольська 

загальноосвітня 
санаторна школа-
інтернат Гармонія 1-3 
ступеня» ДОР» 

м. Нікополь, вул. 
Чубаря, 30 

 30 проб/ 
30досліджень пилу 
на наявність 
алергенних кліщів 
50 досліджень 
біоматеріалу на 
менінгококову 
інфекцію 

Квітень 
 
 
 
жовтень 

КЗ « Нікопольський 
навчально-
реалібітаційний центр 
«Ніка» ДОР» 

м. Нікополь, вул. 
Рижикова, 34 

 30 проб/30 
досліджень пилу на 
наявність алергенних 
кліщів 
50 досліджень 
біоматеріалу на 
менінгококову 
інфекцію 

Травень 
 
 
 
березень 
 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Нікополь КП «НВУВКГ» Кран насосної вул. 

Щорса,2 
12проб/576 

дослідження 
12 проб/84 

досліджень, з 
них 36 з 

паразитології 

щомісячно 

КП «НВУВКГ» Кран насосної вул. 
Альпова 

4проби/20 
досліджень 

4 проби/28 
досліджень, з 

них 12 з 
паразитології 

Березень, червень, жовтень, грудень 
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м. Покров КП 
«Покровміськводоканал» 

Кран насосної вул. 
Заводська 2 

12проб/ 
576дослідження 

12 проб/84 
досліджень, з 

них 36 з 
паразитології  

щомісячно 

Нікопольський 
район 

КП «Дніпро» Кран насосної с. 
Придніпровське, 
вул. Польова,1а 

12проб/ 576 
дослідження 

12 проб/84 
досліджень, з 

них 36 з 
паразитології 

щомісячно 

Нікопольський 
район 

КП «Джерело» Кран насосної с. 
Покровське, вул. 

Шевченко,1ж 

12проб/ 576 
дослідження 

12 проб/84 
досліджень, з 

них 36 з 
паразитології 

щомісячно 

Нікопольський 
район 

КП «Лиман» Кран насосної смт. 
Червоногригорівка, 

вул. Набережна 

12проб/ 576 
дослідження 

12 проб/84 
досліджень, з 

них 36 з 
паразитології  

щомісячно 

м. Нікополь КП «Нікопольська 
міська аварійно 

рятувальна служба» 

Нікопольський 
міський пляж вул. 

Набережна 

5 проб/25 
досліджень 

5 проб/35 
досліджень, з 

них 15 з 
паразитології 

Травень,червень,липень,серпень,вересень 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м.Нікополь КП «НВУВКГ» Кран насосної                  
вул. Щорса, 2 

12 проб/24 
досліджень 

- щомісячно 

КП «НВУВКГ» Кран насосної                   
вул. Альпова 

4проби/8 
досліджень 

- Березень, 
червень. 
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Жовтень, грудень 
м.Покров КП 

«Покровміськводоканал» 
Кран насосної                   
вул. Заводська 2 

12 проб/24 
досліджень 

- щомісячно 

Нікопольський район КП «Дніпро» Кран насосної                        
с. Придніпровське, вул. 
Польова, 1а 

12 проб/24 
досліджень 

- щомісячно 

Нікопольський район КП «Джерело» Кран насосної                       
с. Покровське, вул. 
Шевченко, 1ж 

12 проб/24 
досліджень 

- щомісячно 

Нікопольський район  КП «Лиман» Кран насосної                    
смт Червоногригорівка,  

12 проб/24 
досліджень 

- щомісячно 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Нікополь КП «Нікопольська міська 

аварійно рятувальна 
служба» вул. Набережна 

26 проб/312 
досліджень 

26 проб/208 
досліджень, з них 78 
з паразитології 

Травень,червень,липень,серпень,вересень 

База відпочинку ПАТ 
«НЗФ», вул. Курортна,7 

18 проб/ 216 
досліджень 

18проб/ 144 
досліджень, з них 54 
з паразитології 

Червень,липень,серпень, вересень 

ТОВ «Міський оздоровчий 
центр водної 
реабілітації,фізкультури та 
відпочинку» вул. 
Ширшова,52 

5 проб/60 
досліджень 

5 проб/40 
досліджень, з них 15 
з паразитології 

Травень,червень,липень,серпень,вересень 

Створи (поверхневий та 
глибинний) КП «НВУВКГ» 

вул. Щорса,2 

8 проб/704 
досліджень 

8 проб/64 
досліджень, з них 24 

з паразитології 

Лютий, квітень, липень, жовтень 
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Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Нікополь Нікопольська міська комунальна 

аварійно – рятувальна 
служба_міський пляж,                           
м. Нікополь, вул. Набережна, 
спортивний майданчик  

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Нікополь Нікопольська міська комунальна 
аварійно –рятувальна 
служба_міський пляж,                        
м. Нікополь, вул. Набережна, 
дитячий майданчик 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Нікополь Парк «Перемоги» м. Нікополь 
біля кафе «Афіна», пр. Трубників 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Нікополь  Парк «Перемоги» м. Нікополь 
біля ветеринарної служби, вул. 
Херсонська 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Покров Дендропарк  5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень, у 
тому числі 15 досліджень 
з паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Покров Парк  м. Покров, біля пам`ятни- 

ка Т. Шевченку 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  
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м.Покров Міський парк м. Покров, вул. Г. 
Середи 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Нікополь  Парк «Металург» м. Нікополь,  
біля атракціонів 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Нікополь Парк «Металург» м. Нікополь 
біля кінотеатру 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

м.Нікополь Сквер «Пушкіна», м. Нікополь, 
вул. Запорізька 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 
у тому числі 15 
досліджень з 
паразитології 

травень, червень, 
липень, серпень, 
вересень  

 
Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 
Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Нікопольський р-н с. Камянське, вул. Озерна,40 
(транспортна магістраль) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

с. Камянське, вул.Будівельників, 
22 ( санітарно-захистна зона) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

с. Менжинське, вул.Гагаріна, 76 ( 
санітарно-захистна зона) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

м. Нікополь Вул. Газопровідна, 143 
(транспортна магістраль) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

Вул. Херсонська, 536 
(транспортна магістраль) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

Пр. Трубників, 36 (транспортна 15 проб /15 досліджень Березень-
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магістраль) всересень 
Парк Металургів ( паркова зона) 15 проб /15 досліджень Березень-

всересень 
Парк Перемоги ( паркова зона) 15 проб /15 досліджень Березень-

всересень 
Вул. Жуковського, 112 ( 
санітарно-захистна зона) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

Вул. Хохлова, 9 ( санітарно-
захистна зона) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

м.Покров Міський Парк ( паркова зона) 15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

Вул. Чіатурська, 6 ( санітарно-
захистна зона) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

Вул. П. Тольятті,19 ( санітарно-
захистна зона) 

15 проб /15 досліджень Березень-
всересень 

 
Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів 

 
Адмінтериторія Назва підприємства  вид продукції 

(сировини) 
Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

м.Нікополь Дитячі навчальні 
заклади 

Повітря закритих 
приміщень 

15 проб/15 досліджень серпень 

Нікопольський район Дитячі навчальні 
заклади 

Повітря закритих 
приміщень 

15 проб/15 досліджень серпень 

м.Покров Дитячі навчальні 
заклади 

Повітря закритих 
приміщень 

15 проб/15 досліджень серпень 
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План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів 
 

Адмінтериторія Назва підприємства Будівельний матеріал Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Нікопольський р-н ПАТ «Новопавлівський 
гранітний кар’єр» 

Піщане - щебенева 
продукція 

5 проб/ 5 досліджень травень 

м. Нікополь Дитячі навчальні 
заклади 

пісок 10 проб/ 10 досліджень Квітень, травень 

 
Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 
№ 
п/п Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 м. Нікополь 36 проби /72 досліджень Червень, липень, серпень,  
вересень щопонеділка 

 
Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 

 
 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  м.Нікополь лютий 

квітень 
липень 

жовтень  

Створ №7 
м.Нікополь 

міський 
водозабір 

щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

24 проби /  
48 досліджень 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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2  м.Покров - - щомісячно 12 проб /  
24 дослідження  

12 проб /  
24 

дослідження 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

3  Нікопольський  
 район 

- - щомісячно - 12 проб /  
24 

дослідження 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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План моніторингових досліджень, що проводяться  

ВСП «Новомосковський міськрайонний відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
м. Новомосковськ та  Новомосковський район 

 
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні Мікробіологічні 
м. 
Новомосковськ 
та  
Новомосковський 
район 

КЗ «ЦМЛ» ДОР»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Новомосковськ, 
вул.Сучкова, 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стан системи 
інфекційного 
контролю закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження. 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів; 
Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів;  

Вода питна 
(контрольний) – 
1/5; 
Метеофактори  
(температура 
повітря, 
відносна 
вологість, 
швидкість руху) 
–3/ 9; 
освітленість – 
3/3; 
овочі на нітрати 
– 2/2, 
блюда на 
калорійність – 
6/25, 
харчові 

Вода питна – 1/4; 
змиви з посуду та 
обладнання на БГКП-
20/20, 
змиви з рук персонал-
5/5; 
харчові продукти на бак 
показники-3/16, 
мікробна контамінація: 

- Деззасоби – 2/2; 
- Антисептики –

2/2; 
- Рідке мило -2/2, 

змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору –95/280, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 

Листопад  
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КЗ «ЦМЛ» ДОР», 
туберкульозне 
відділення 

 
 
 
 
 
 
 
м.Новомосковськ, 
вул.Сучкова, 206 

продукти на 
якість 
термообробки- 
2/2, 
повітря закритих 
приміщень на 
хімічні 
показники – 3/3, 
визначення 
активного хлору 
в деззасобах – 
1/1. 

деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 
12/12, 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
інструментарію -20/40, 
змиви на 
паразитологічні 
дослідження – 40/120, 
алергенні кліщі – 10/10. 
 
Змиви на патогенний 
стафілокок – 30/30, 
вода питна – 2/6, 
мікробна контамінація – 
4/4 

 КЗ 
«Новомосковська 
ЦРЛ» ДОР» 
 
 
 

м.Новомосковськ  
вул.Гетьманська, 
238  

Стан системи 
інфекційного 
контролю закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження. 
Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів; 
Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів;  

визначення 
активного хлору 
в деззасобах – 
1/1. 
 

змиви на патогенну та 
умовно-патогенну 
мікрофлору –80/290, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 
12/12, 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
інструментарію – 20/40 
змиви на 
паразитологічні 
дослідження – 40/120. 

 Вересень  

 КЗ «ДОФТЛ» 
«Солоний Лиман» 

с.Новотроїцьке, 
вул.Герасименко, 

Стан виконання 
дезінфекційно-

Вода питна 
(контрольний) – 

Вода питна – 3/12; 
змиви з посуду та 

Квітень 
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81 стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів; 
Стан виконання 
проти паразитарних 
заходів;  

3/15; 
Метеофактори  
(температура 
повітря, 
відносна 
вологість, 
швидкість руху) 
–3/9; 
освітленість – 
3/3; 
овочі на нітрати 
– 2/2, 
блюда на 
калорійність – 
6/25, 
харчові 
продукти на 
якість 
термообробки - 
2/2, 
повітря закритих 
приміщень на 
хімічні 
показники – 3/3, 
визначення 
активного хлору 
в деззасобах – 
1/1. 

обладнання на БГКП-
20/20, змиви з рук 
персонал-5/15; харчові 
продукти на бак 
показники-3/16, 
мікробна контамінація: 

- Деззасоби – 2/2; 
- Антисептики –

2/2; 
- Рідке мило -2/2, 

визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 4/4, 
Бактеріологічний 
контроль стерильності 
інструментарію – 5/10, 
змиви на 
паразитологічні 
дослідження – 30/90, 
алергенні кліщі – 10/10. 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Новомосковськ та 
Новомосковський 
район 

ДНЗ «Сонечко» м.Перещепино, 
Новомосковський 
район 

Вода питна (контрольний) – 
2/10; 
Метеофактори  
(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) –3/9; 
освітленість – 3/3; 
повітря закритих 
приміщень – 1/3, 
овочі на нітрати – 2/2, 
блюда на калорійність – 
6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 3/3, грунт – 
2/6, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1 
 
 

Вода питна – 1/4; 
змиви з посуду та 
обладнання на ЛКП-
15/15, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 
продукти на бак 
показники-3/16, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 3/9, грунт на 
бак. 2/4,грунт піщаний 
на паразитологічні 
показники -2/6, змиви на 
паразитологічні 
показники – 10/30, змиви 
на алергенні кліщі -5/5, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 2/2. 

Вересень  

НВК «Родина» с.Мало-Козирщина, 
Новомосковський 
район 

Вода питна (контрольний) – 
2/10; 
Метеофактори  
(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) –3/9; 

Вода питна –1/4; 
змиви з посуду та 
обладнання на ЛКП –
15/15, 
змиви з рук персонал-
5/5; харчові продукти на 

Вересень  
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освітленість – 3/3; повітря 
закритих приміщень – 1/3, 
овочі на нітрати – 2/2, 
блюда на калорійність –
6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 3/3, грунт – 
2/6, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 

бак показники-3/16, 
обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій 
– 6/24, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 3/9, грунт 
піщаний на 
паразитологічні 
показники -2/6, 
змиви на паразитологічні 
дослідження – 20/60, 
алергенні кліщі – 10/10, 
грунт  на бак. 2/4, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 2/2. 

ДНЗ «Росинка» м.Новомосковськ, 
вул..В.Ковалівка, 14 

Вода питна (контрольний) – 
2/10; 
Метеофактори  
(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) –3/9; 
освітленість – 3/3; 
повітря закритих 
приміщень – 1/3, 
овочі на нітрати – 2/2, 
блюда на калорійність – 
6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 3/3, грунт – 
2/6, 
визначення активного 

Вода питна – 1/4; 
змиви з посуду та 
обладнання на ЛКП-
15/15, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 
продукти на бак 
показники-3/16, 
обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій 
– 3/12, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 3/9, грунт– 
на бак. показники 2/4, 
грунт піщаний на 
паразитологічні 

Жовтень 
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хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 

показники -2/6, 
змиви на паразитологічні 
дослідження – 10/30, 
змиви на алергенні кліщі 
– 5/5, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 2/2, 

 ДНЗ «Барвінок» с.Піщанка, 
Новомосковський 
район 

Вода питна (контрольний) – 
2/10; 
Метеофактори  
(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) – 3/9; 
освітленість – 3/3; 
повітря закритих 
приміщень – 1/3, 
овочі на нітрати – 2/2, 
блюда на калорійність – 
6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 3/3, грунт – 
2/6, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 

Вода питна –1/4; 
змиви з посуду та 
обладнання на ЛКП-
15/15, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 
продукти на бак 
показники- 3/16, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 3/9, 
грунт на бак. показники 
2/4, грунт піщаний на 
паразитологічні 
показники -2/6, 
змиви на паразитологічні 
дослідження – 10/30, 
змиви на алергенні кліщі 
– 5/5, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 2/2. 

Жовтень 

ДНЗ «Веселка» с.Багате, 
Новомосковський 
район 

Вода питна (контрольний) – 
2/10; 
Метеофактори  

Вода питна – 1/4; 
змиви з посуду та 
обладнання на ЛКП-

Жовтень 
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(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) – 3/9; 
освітленість – 3/3; 
повітря закритих 
приміщень – 1/3, 
овочі на нітрати – 2/2, 
блюда на калорійність – 
6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 3/3, грунт – 
2/6, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 
 

15/15, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 
продукти на бак 
показники-3/16, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 3/9, 
грунт - на бак.показники  
2/4, грун піщаний на 
паразитологічні 
показники - 2/6, 
змиви на паразитологічні 
дослідження – 10/30, 
змиви на алергенні кліщі 
– 5/5, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 2/2. 

 
Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
 
м. Новомосковськ та 
Новомосковський 
район 

Перещепинський 
професіональний 
технічний ліцей з 
відділенням 

м.Перещепине, 
Новомосковський 
район, с.Попасне 

Вода питна (контрольний) – 
4/20; 
Метеофактори  
(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) – 6/18; 

Вода питна – 4/16; 
змиви з посуду та 
обладнання на БГКП-
30/30, змиви з рук 
персонал-10/10;  
харчові продукти на бак 

Жовтень 
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освітленість – 10/10; 
повітря закритих 
приміщень – 1/3, 
овочі на нітрати – 4/4, 
блюда на калорійність – 
12/50, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 4/4, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 
 

показники-6/32, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 5/15, 
змиви на паразитологічні 
дослідження – 10/30, 
змиви на алергенні кліщі 
– 10/10, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 2/2. 

Професійно-технічне 
училище №48 

м.Новомосковськ, 
вул.Леваневського 

Вода питна (контрольний) – 
2/10; 
Метеофактори  
(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) – 2/6; 
освітленість –2/2; 
повітря закритих 
приміщень – 1/3,   
овочі на нітрати –2/2, 
блюда на калорійність –
6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 3/3, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 

Вода питна –2/8; 
змиви з посуду та 
обладнання на БГКП-
15/15, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 
продукти на бак 
показники-3/16,  
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 2/6, 
змиви на паразитологічні 
дослідження – 10/30, 
змиви на алергенні кліщі 
– 10/10, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 2/2. 

Жовтень 

 ЗОШ №7 з інтернат 
ним відділенням  
 

м.Новомосковськ 
вул.Мітягіна 

Вода питна (контрольний) – 
2/10; 
Метеофактори  

Вода питна –2/8; 
змиви з посуду та 
обладнання на БГКП-

Травень  
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(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) – 3/9; 
освітленість – 6/6; 
овочі на нітрати – 2/2, 
блюда на калорійність – 
6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки – 2/2, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 

15/15, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 
продукти на бак 
показники-3/16, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 2/6, 
змиви на паразитологічні 
дослідження –20/60, 
змиви на алергенні кліщі 
– 10/10, грунт піщаний 
на паразитологічні 
дослідження – 2/6, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 4/4.  

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Новомосковський 
район 

ДЦСРСТ «Перлина 
Придніпров’я» 

с.Орлівщина, 
Новомосковський 
район  

Вода питна (контрольний) – 
3/15; 
вода відкритих водоймищ -
3/21; 
грунт -3/9; 
овочі на нітрати – 4/4, 
блюда на калорійність – 
6/25, 

Вода питна –3/12; 
вода відкритих 
водоймищ –3/9; 
грунт –3/6; 
змиви з посуду та 
обладнання на ЛКП-
30/30, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 

Травень  



261 
 

харчові продукти на якість 
термообробки – 2/2, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 
 
 

продукти на бак 
показники-3/16, 
садовина, городина на 
паразитологічні 
показники – 2/6, 
змиви на паразитологічні 
дослідження – 20/60, 
алергенні кліщі – 10/10, 
грунт піщаний на 
паразитологічні 
показники – 2/6, 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 4/4. 

 
Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Новомосковський 
район 

«Панасівський 
геріатричний 
пансіонат» 

с.Панасівка, 
Новомосковський 
район 

Вода питна (повний) – 2/48; 
Вода питна (контрольний) -
1/5; 
Метеофактори  
(температура повітря, 
відносна вологість, 
швидкість руху) – 3/9; 
освітленість – 3/3; 
овочі на нітрати - 2/2, 
блюда на калорійність – 

Вода питна – 3/12; 
змиви з посуду та 
обладнання на БГКП-
20/20, змиви з рук 
персонал-5/5; харчові 
продукти на бак 
показники -3/16, 
Паразитоллогічні 
дослідження: 
садовина, городина -3/9; 

Червень  



262 
 

6/25, 
харчові продукти на якість 
термообробки - 2/2, 
повітря закритих 
приміщень на хімічні 
показники – 3/9, 
визначення активного 
хлору в деззасобах – 1/1. 
 

змиви на паразитологічні 
дослідження – 20/60, 
алергенні кліщі – 10/10, 
ґрунт на паразитологічні 
показники – 2/6, 
(проби надаються до 
паразитологічної 
лабораторії ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України») 
визначення чутливості 
мікроорганізмів до 
деззасобів, антисептиків 
та миючих засобів – 6/6. 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопровода 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Новомосковський 
район 

КП 
«Новомосковський 
водоканал» 

ВНС – 2; ВНС -3; 
ВНС 
смт.Меліоративне 

Вода питна (контрольний) – 
27/135 

Вода питна  -27/108 Квітень - грудень 

КП «Райводоканал» ВНС с.Губиниха, 
ВНС смт.Черкаське, 
ВНС 
смт.Гвардійське 

Вода питна (контрольний) – 
27/135 

Вода питна  - 27/108 Квітень – грудень 
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Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 
 

Адмінтериторія Найменування водопровода Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

Новомосковський 
район 

КП «Райводоканал» НФС с.Голубівка Вода питна 
(повний) – 3/66 

бак.показники – 3/12 
на паразитологічні 
показники – 3/9 

Квітень, липень, 
листопад 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Новомосковськ р.Самара в районі дитячого пляжу 

КП ККП м.Новомосковськ, вул. 
Паланкова, 20 

Вода відкритих водоймищ -
21/147 

Вода відкритих 
водоймищ: 
бак показники –37/74, 
на колі-фаги– 37/37 , 
паразитологічні показники 
-21/63 

Травень - серпень 
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Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Новомосковськ Територія житлової забудови 

пров.Прокатний, 
м.Новомосковськ. 

Грунт – на хім. показники 
та вміст важких металів - 
2/14 

бак.показники – 2/4 
на паразитологічні 
показники – 2/6 

Листопад  

Парк культури та відпочинку 
ім.Сучкова, 

Грунт –  на хім.показники – 
2/6 

бак.показники –8/16 
на паразитологічні 
показники – 8/24 

Травень, червень, 
липень, серпень  

СЗЗ полігону ТПВ  
м.Новомосковськ, вул..Спаська 

Грунт –  на хім.показники – 
2/6 

бак.показники –2/4 
на паразитологічні 
показники – 2/6 

Березень, жовтень 

 
Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

м.Новомосковськ Полігон ТБВ, м.Новомосковськ в 
СЗЗ 
вул.Спаська 

Атмосферне повітря на вміст NО, формальдегіду, пилу 
та сірководню – 48/48. 

Березень, жовтень  

Траса Харків-Сімферополь в 
районі літака, м.Новомосковськ, 
вул.Сучкова, 30 

Атмосферне повітря на вміст NО, формальдегіду, пилу 
та свинцю –24/24. 

Березень, 
листопад  
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Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 
№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 
  Вода відкритих водоймищ  
 Стічні води інфекційних стаціонарів 
Господарсько –фекальні стічні  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 проби /68 досліджень 
34 проби /68 досліджень 
18 проб /36 досліджень 

 
  

з 01.06.17р. по 30.09.17р. 
з 01.06.17р. по 30.09.17р. 
з 01.06.17р. по 30.09.17р. 

Щотижнево 
Щотижнево 

1 раз на 2 тижні 
1   2 і  

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  м.Новомосковськ  - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
12 проб /  

24 
дослідження 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
 2  Новомосковський 

 район 
- - щомісячно - 12 проб /  

24 
дослідження 

- Проби відбираються та 
доставляються для 
досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 
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План моніторингових досліджень, що проводяться  
ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
м. Павлоград,  Павлоградський та Юр’ївський райони 

 
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-

хімічні 
мікробіологічні 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська міська 
лікарня №4» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, 
вул.Дніпровська ,541 

Мікроклімат-
15/45 
Освітленість 
15/15 

Змиви з епідемічно 
значимих об’єктів  на 
мікробіологічні 
показники-40/80. 
Повітря операційних 
та перев’язочних на 
мікробіологічні 
показники-3/6. 
Обстеження 
персоналу на 
носійство 
патогенного 
стафілококу-10/20. 
Матеріал на 
стерильність-10/20 
На мікробну 
контамінацію 
дезрозчини, 

1 раз на рік 
(вибірково) 
квітень 2017 року 
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антисептики,  
рідке мило-5/5 

м. Тернівка КЗ «Тернівська центральна 
міська 
лікарня»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область, м.Тернівка, вул. 
Маяковського, 22 

Мікроклімат-
15/45 
Освітленість 
15/15 

Змиви з епідемічно 
значимих об’єктів  на 
мікробіологічні 
показники-40/80. 
Повітря операційних 
та перев’язочних на 
мікробіологічні 
показники-3/6. 
Обстеження 
персоналу на 
носійство 
патогенного 
стафілококу-10/20. 
Матеріал на 
стерильність-10/20 
На мікробну 
контамінацію 
дезрозчини, 
антисептики,  
рідке мило-5/5 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
червень 2017 року 

Юр’ївський район КЗ «Павлоградська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,смт Юр’ївка, 
вул.Вишнева,61 

Мікроклімат-
15/45 
Освітленість 
15/15 

Змиви з епідемічно 
значимих об’єктів  на 
мікробіологічні 
показники-40/80. 
Повітря операційних 
та перев’язочних на 
мікробіологічні 
показники-3/6. 
Обстеження 
персоналу на 
носійство 
патогенного 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
вересень 2017 
року 
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стафілококу-10/20. 
Матеріал на 
стерильність-10/20 
На мікробну 
контамінацію 
дезрозчини, 
антисептики,  
рідке мило-5/5 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська міська 
лікарня 
№1»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, 
вул.Шевченко,63 

 Аналіз історій 
хвороб, лабораторних 
даних з виявлення 
паразитарних 
захворювань, 
 системи виявлення 
педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів  

1 раз на рік 
 (вибірково) 
травень  2017 
року 

КЗ «Павлоградська міська 
лікарня 
№4»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Павлоград, 
вул.Дніпровська,541 

 Аналіз історій 
хвороб, лабораторних 
даних з виявлення 
паразитарних 
захворювань, 
системи виявлення 
педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на рік 
(вибірково) 
квітень 2017 року 

м.Тернівка КЗ «Тернівська центральна 
міська 
лікарня»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Тернівка, 
вул.Маяковського,22 

 Аналіз історій 
хвороб, лабораторних 
даних з виявлення 
паразитарних 
захворювань, 
 системи виявлення 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
червень 2017 року 
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педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

Юр’ївський район КЗ «Павлоградська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,смт Юр’ївка, 
вул.Вишнева,61 

 Аналіз історій 
хвороб, лабораторних 
даних з виявлення 
паразитарних 
захворювань, системи 
виявлення 
педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
вересень 
2017 року 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська міська 
лікарня 
№1»Дніпропетровської 
обласної ради» , 
дитяче та неврологічне 
відділення 

Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, 
вул.Шевченко,63 

 Аналіз історій хвороб 
для виявлення хворих 
та підозрілих на 
ГВП(поліомієліт) 

 1 раз на рік 
 (вибірково) 
травень 2017 року 

КЗ «Павлоградська міська 
лікарня 
№4»Дніпропетровської 
обласної ради» , 
інфекційне відділення 

Дніпропетровська 
область ,м.Павлоград, 
вул.Дніпровська,541 

 Аналіз історій хвороб 
для виявлення хворих 
та підозрілих на 
ГВП(поліомієліт) 
 

1 раз на рік 
(вибірково) 
квітень 2017 року 

м.Тернівка КЗ «Тернівська центральна 
міська 
лікарня»Дніпропетровської 
обласної ради» , 
дитяче та інфекційне 
відділення 

Дніпропетровська 
область ,м.Тернівка, 
вул.Маяковського,22 

 Аналіз історій хвороб 
для виявлення хворих 
та підозрілих на 
ГВП(поліомієліт) 
 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
червень 2017 року  

Павлоградський 
район 

КЗ «Павлоградська 
центральна районна 
лікарня» 

Дніпропетровська 
область ,м.Павлоград, 
вул.Плеханова,9 

 Аналіз історій хвороб 
для виявлення хворих 
та підозрілих на 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
березень 2017 
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Дніпропетровської 
обласної ради», дитяче та 
неврологічне відділення 

ГВП(поліомієліт) року 

Юр’ївський район КЗ «Павлоградська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради», дитяче та 
неврологічне відділення 

Дніпропетровська 
область ,смт Юр’ївка, 
вул.Вишнева,61 

 Аналіз історій хвороб 
для виявлення хворих 
та підозрілих на 
ГВП(поліомієліт) 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
вересень 2017 
року 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська міська 
лікарня 
№1»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, 
вул.Шевченко,63 

 Аналіз своєчасності 
та якості проведення 
досліджень 
лабораторної 
діагностики 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
травень  2017 
року 

м.Тернівка КЗ «Тернівська центральна 
міська 
лікарня»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Тернівка, 
вул.Маяковського,22 

 Аналіз своєчасності 
та якості проведення 
досліджень 
лабораторної 
діагностики 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
червень 2017 року 

м.Павлоград КЗ «Павлоградський 
центр первинної-медико-
санітарної допомоги» 

Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, 
вул.Шевченко,63 

 аналіз виконання 
заходів перед 
епідемічного періоду, 
дотримання умов 
«безпечної імунізації» 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
жовтень 2017 
року 

КЗ «Павлоградський 
пологовий будинок» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, 
вул.Шевченко,102 

 аналіз виконання 
заходів перед 
епідемічного періоду, 
дотримання умов 
«безпечної імунізації» 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
листопад 2017 
року 

м.Тернівка КУ «Центр первинної-
медико-санітарної 
допомоги м.Тернівки» 

Дніпропетровська область 
,м.Тернівка, 
вул.Маяковського,22 

 аналіз виконання 
заходів перед 
епідемічного періоду, 
дотримання умов 
«безпечної імунізації» 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
листопад 2017 
року 
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Павлоградський 
район 

Павлоградський 
районний центр 
первинної-медико-
санітарної допомоги 

Дніпропетровська область 
,м.Павлоград, 
вул.Плеханова,9 

 аналіз виконання 
заходів перед 
епідемічного періоду, 
дотримання умов 
«безпечної мунізації» 

1 раз на рік 
 (вибірково) 
жовтень 2017 
року 

м.Павлоград КЗ «Павлоградський 
протитуберкульозний 
диспансер» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська область 
,м.Павлоград, 
вул.Зелена,10 

Мікроклімат-
15/45 
Освітленість 
15/15 

Змиви з епідемічно 
значимих об’єктів на  
мікробіологічні 
показники-20/40 
Матеріал на 
стерильність-5/10 
На мікробну 
контамінацію 
дезрозчини, 
антисептики,  
рідке мило-5/5 

1 раз на рік 
жовтень 2017 
року 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська міська 
лікарня№4»  
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Павлоград, 
вул.Дніпровська,541 

 Аналіз своєчасності 
та повноти надання 
антирабічної 
допомоги 

1 раз на рік 
квітень 2017 року 

м.Тернівка КЗ «Тернівська центральна 
міська 
лікарня»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Тернівка, 
вул.Маяковського,22 

 Аналіз своєчасності 
та повноти надання 
антирабічної 
допомоги 

1 раз на рік 
червень 2017 року 

Павлоградський 
район 

КЗ «Павлоградська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Павлоград, 
вул.Плеханова,9 

 Аналіз своєчасності 
та повноти надання 
антирабічної 
допомоги 

1 раз на рік 
червень 2017 року 

Юр’ївський район КЗ «Павлоградська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,смт Юр’ївка, 
вул.Вишнева,61 

 Аналіз своєчасності 
та повноти надання 
антирабічної 
допомоги 

1 раз на рік 
травень 2017 року 
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м.Павлоград КЗ «Павлоградська міська 
лікарня№4»  
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Павлоград, 
вул.Дніпровська,541 

 Стічна вода 
інфекційного 
стаціонару на холеру 
17 проб 

червень-вересень 
2017 року 
 

КЗ «Павлоградська міська 
лікарня 
№1»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, 
вул.Шевченко,63 

 Аналіз своєчасності 
та якості проведення 
досліджень 
лабораторної 
діагностики 

червень-вересень 
2017 року 

м.Тернівка КЗ «Тернівська центральна 
міська 
лікарня»Дніпропетровської 
обласної ради» 

Дніпропетровська 
область ,м.Тернівка, 
вул.Маяковського, 
№ 22 

 Стічна вода 
інфекційного 
стаціонару на холеру 
17 проб 

червень –вересень 
2017 року 

 
Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 
Адмінтерито
рія 

Найменуван
ня закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
 
 
м. Павлоград  
 

1.ДНЗ № 2 
«Рукавичка » 

м Павлоград 
,вул Озерна № 
117  

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
пісок 2/ 6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 

харчові  бак. 2\8 
змиви 5\ 5 на БГКП  
змиви на ієрсинії 10 / 30 досліджень 
питна вода 1\ 4 
алергенні кліщі 1/10 
пісок на яйця гельмінтів1/2 
 

березень 
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2. ДНЗ №5 « 
Ластівка»  

мПавлоград 
,вул  
Нова  № 2 

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
пісок 2/ 6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 
формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

харчові  бак. 2\8 
змиви 5\ 5 на БГКП  
питна вода 1\ 4 
алергенні кліщі  1/10 
пісок на яйця гельмінтів1/2 
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 

жовтень  

 
 
м Тернівка  

1.ДНЗ 
«Веселка » 

м Тернівка  
вул 
Маяковського 
№14  

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
пісок 2/ 6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 
формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

харчові  бак. 2\8 
змиви 5\ 5 на БГКП  
питна вода 1\ 4 
алергенні кліщі  1/10 
пісок на яйця гельмінтів1/2 
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 

 
листопад  

 
Павлоградськ
ий район  

 
1.ДНЗ с. 
Вербки 
«Ромашка»  

 
с.Вербки 
вул.Сонцева 
№79  

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
пісок 2/ 6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 

  
харчові  бак. 2/8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода 1/ 4  
алергенні кліщі  1/10 
пісок на яйця гельмінтів2 
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 

 
 
жовтень   



274 
 

формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

 
Юр’ївський 
район  
 
 

1.ДНЗ с. 
Варварівка 
«Ластівка»  

с 
Варвварівка,вул 
Чкалова №36  

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
пісок 2/ 6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 
формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

 харчові  бак.2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода  1/4  
алергенні кліщі  1/10 
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 
пісок на яйця гельмінтів1/2 

листопад 

                                                    
                                                       Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменува

ння закладу 
Адреса, 
місце 
розташуван
ня 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м.Павлоград ЗОСШ №1 м Павлоград  

вул. Озерна 
№59 

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
 

 харчові  бак.2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
змиви на ієрсинії 10 / 30 
питна вода  1/4  
 

березень 
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ЗОСШ №17  м Павлоград  
вул. 
Центральна  
№71 

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 
формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

харчові  бак.2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода  1/4  
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 

вересень 

м Тернівка ЗОСШ №1 м Тернівка, 
вул Чкалова 
№93  

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 
формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

 харчові  бак.2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода  1/4  
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 

жовтень 

Павлоградський 
район  

ЗОСШ с. 
Вербки  

с Вербки 
вулМатросо
ва № 13  

освітлення 9/9 
мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 
формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

 харчові  бак.2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода  1/4  
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 

 
жовтень 

Юр’ївський ЗОСШ с. с. освітлення 9/9  харчові  бак.2/ 8 вересень 
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район  Варварівка   Варварівка, 
вул. 
Артамонова  

мікроклімат 3/9 
двоокис вуглицю3/6 
окиснюваність  3/6 
вода питна1/ 5 
термічна обробка  страв 
1/1 
повітря закритих 
приміщень на фенол 2/6, 
формальдегід 2/6, аміак 
2/6 

змиви 5/5 на БГКП  
питна вода  1/4  
обстеження на кишкову групу 
інфекцій працівників харчоблоку-2 

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінте
риторія 

Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташуванн
я 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
Павлогр
ад 
 
 
 

ЗОШ №17 
 ( пришкільні 
табори) 

м.Павлоград, 
вул. 
Центральна 
17 

вода питна 1\5 
термічна обробка  страв 
1/1 
 
 
 

харчові  бак  2/8 
змиви5/ 5 на БГКП  
питна вода 1/ 4  
алергенні кліщі 1/10 
пісок на яйця гельмінтів1/2 
обстеження на кишкову 
групу інфекцій працівників 
харчоблоку-2 
 

червень 

Тернівка ЗОШ №1 
( пришкільні табори) 

м.Тернівка 
вул..Чкалова 
93 

вода питна1/ 5 
термічна обробка  
страв1/ 1 

харчові  бак 2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода1/  4  
алергенні кліщі 1/10 
пісок на яйця гельмінтів1/2 
обстеження на кишкову 
групу інфекцій працівників 
харчоблоку-2 

червень 



277 
 

Павлогр
адський 
р-н 

Межиріцька ЗОШ 
№2  1-3 ступеню 
( пришкільні табори) 

Павлоградськ
ий р-н, 
с.Межиріч, 
вул. Зелена 72 

вода питна1/ 5 
термічна обробка  
страв1/ 1 

харчові  бак 2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода1/  4  
алергенні кліщі 1/10 
пісок на яйця гельмінтів1/2 
обстеження на кишкову 
групу інфекцій працівників 
харчоблоку-2 

червень 

Юр`ївсь
кий р-н 

Юр`ївська ЗОШ 1-3 
ступеню 
( пришкільні табори) 

Юр`ївський р-
н 
,смт.Юр`ївка, 
вул.Централь
на 112 

вода питна1/ 5 
термічна обробка  
страв1/ 1 

харчові  бак 2/ 8 
змиви 5/5 на БГКП  
питна вода1/  4  
алергенні кліщі 1/10 
пісок на яйця гельмінтів1/2 
обстеження на кишкову 
групу інфекцій працівників 
харчоблоку-2 

червень 

 
Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 

 
Адмінтерит
орія 

Найменування 
закладу 

Адреса, 
місце 
розташуван
ня 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
 
Павлоградсь
кий район  

1. ДП 
«Територіальний 
центр 
соціального 
обслуговування  
(надання 
соціальних  
послуг) 
Павлоградського 
району» 

с. Троїцьке  
вул. 
Шевченко 
№25 А  

вода питна на харчоблоці  
2/10  
діоксид вуглецю3/6 
окиснюваність 3/6  
мікроклімат 3/9 
освітлення 9/9 
термічна обробка  страв 
1/1 
 

вода питна на харчоблоці 2/8  
змиви 5/5 БГКП  
харчові на бак2/ 8  
алергенні кліщі 1/10  
 
 

 
    жовтень  

 



278 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 
 

Адмінтерит
орія 

Найменування 
водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
  м 
Павлоград  

 1.КП 
«Павлоградське 
УВКГ  »  

ВНС № 2  
м Павлоград, вул. 
Луганська   

вода питна 1\5 вода питна  1\4   лютий   

2. КП 
«Павлоградське 
УВКГ  »   

ВНС № 4 м 
Павлоград ,вул  
Тельмана    

вода питна 1\20  вода питна 1/4  березень  

м Тернівка    КП «Тернівське 
ЖКГ »  

на виході в 
розподільчу 
мережу м 
Тернівка  
Лермонтова № 29  

вода питна 1/5 
 
 

вода питна 1/4  квітень  

 
Юр’ївський 
район  

1. Юр’ївський 
Ц/В 

смт  Юр’ївка вода питна 1\5 вода питна  1\4 травень  
 

2. КП 
«Господар» ц/в  
Чаплинської 
сільської ради  

с. Чаплинка  вода питна 1\20  вода питна 1/4  червень 

3. КП 
«Господар» ц/в  
Чаплинської 
сільської ради 

с. Новостроївка  вода питна 1/5 вода питна 1/4  липень 

 
Павлоградсь
-кий район  

 
1.Привовчанськи
й Ц\В  
Привовчанської 
сільської ради  

 
с Привовчанка   

вода питна 1\5 вода питна  1\4  
серпень 

2. Ожинківський 
Ц\В, 

с Ожинківка вода питна 1\20  вода питна 1/4  вересень 
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Межирічеської 
сільської ради  
3Морозівський 
Ц/В  
Вербківської 
сільськоїради  

с Морозівське  вода питна 1/5 вода питна 1/4  листопад  

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтерит
орія 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні, 

паразитологічні  
м. Павлоград  Міськпляж,   парк Першого Травня , відомча 

належність 
КП «Затишне місто »  

19/285  річкової води в 
т.ч.  
 

-   2/30  
-   4/60     
-   5/75  
-   4/60  
-   4/60  

19/57  річкової води  
19/38  паразитологічні дослід.  

 2/6 на бак  і    2/4 на парпок.    
-4/12                  4/8  
- 5/15                 5/10 
- 4/12                 4/8 
- 4/12                 4/8 

 
 
 
травень 
червень  
липень  
серпень 
вересень  

 
Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні, 
паразитологічні  

м. Павлоград 
 

1.Грунт в зоні міськпляжу  в 
парку Першого Травня  

       5/15           5/15  травень,червень,липень, 
серпень,вересень  

2.Грунт в дитячих закладах        5/ 15          5/15  травень-вересень  
3.Грунт в зоні впливу       3/  9            травень-вересень 



280 
 

транспортних магістралей  
 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

м. Павлоград  1. Транспортні магістралі  на 
перехресті вул.Центральної та 
Дніпровської (м-н Горветки) 
2. Транспортні магістралі  на 
перехресті вул. Дніпровської та 
Полтавської ( р-н Автостанції) 
3. Транспортні магістралі  на 
перехресті вул.Центральній та 
вул.Ст.Фронту (р-н магазину 
«АТБ») 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
 

березень,  
липень, 
вересень, 
листопад   

 
Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 
 
 

      м.Павлоград                      17 /34    червень-вересень  
  

 
 
 

 щотижнево 
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Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах  
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м.Павлоград ЗОШ №19  1-Ш ступені,  Дніпропетровська обл.. 
м. Павлоград, вул. 
Маліновського , 2 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
березень 

ЗОШ №11  1-Ш ступені Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, вул. Кільцева 8 
 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
квітень 

ЗОШ №7  1-Ш ступені,  
 

Дніпропетровська обл. 
м. Павлоград, вул. 
Комарова,7 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
вересень 

м.Тернівка КЗ Тернівська ЗОШ №5  
1-Ш ступені 

Дніпропетровська обл. 
м. Тернівка, вул. 
Маяковського,17 
 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
травень 

Павлоградський 
район 

Богданівська ЗОШ 
 1- Ш ступенів 

Дніпропетровська 
обл.Павлоградський район, 
с.Богданівка, вул. 
Шевченка,30 
 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
квітень 

Привовчанська ЗОШ  
 1- Ш ступенів 

Дніпропетровська 
обл.Павлоградський район, 
Привовчанка, вул. Шкільна,5  

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
травень 
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Межиріцька ЗОШ №1  
1- Ш ступенів 

Дніпропетровська 
обл.Павлоградський район, 
с.Межирічі, пр-к Шкільний 4 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
жовтень 

Вербківська ЗОШ  Павлоградський район, 
с.Вербки, вул. Матросова 13 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
вересень 

Юр”ївський 
район    

Варварівська ЗОШ 
 1-ІІІ ступенів 

Дніпропетровська 
обл.,Юр”ївський р-н  
с.Варварівка,вул.Артамонова 

 виявлення педикульозу та 
виконання 
протипедикульозних 
заходів 

1 раз на 
рік(вибірково) 
листопад 

 
Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 

 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних 

споруд (до 
очистки), 

  

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м. Павлоград - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
- - Проби відбираються 

та доставляються для 
досліджень до ДУ 

«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

2  м. Тернівка 
 
 

- - щомісячно 12 проб /  
24 дослідження 

- - Проби відбираються 
та доставляються для 

досліджень до ДУ 
«Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України»  
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План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних 
досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
м. Першотравенськ, Петропавлівський та Межівський райони 

 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

м. Першотра 
венськ 

КЗ 
«Першотравенська 
центральна міська 
лікарня» ДОР»: 
 
1. Акушерсько-
гінекологічне 
відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Першотра 
венськ, 
вул. 
Шахтарської 
Слави, буд. 1 

1. Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження. 
2. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Визначення 
рівня 
освітленості –  
2 проби/2досл. 
2. Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації –  
1 проба/1досл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  - 
15проб / 45досл.    
2. Контроль якості 
гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу – 
2проб / 4досл. 
3. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення – 
10проб / 20досл. 
4. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  – 3 
проб / 6 досл. 
5. Повітря закритих 
приміщень – 1проб /3 
досл. 
6. Обстеження персоналу 

 
 
 
 
 
Вересень 
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2.Трвматологічно - 
хірургічне 
відділення  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження. 
2. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення 
рівня 
освітленості –  
2 проби /2 
досл. 
2. Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації – 
1 проба /1досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на носійство стафілококу 
–  20 осіб / 40 досл. 
7. Контроль якості 
дезінфекції -10 проб / 20 
досл. 
8. Змиви на наявність 
збудників паразитарних 
захворювань – 5 проб /10 
дос. 
 
1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  - 
20 проб / 60 досл.   
2. Контроль якості 
гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу –  
3 проб / 6 досл 
3. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення –  
15 проб / 30 досл 
4. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
6 проб / 12 досл 
5. Повітря закритих 
приміщень – 2 проб / 5 
досл 
6. Обстеження персоналу 
на носійство стафілококу 
– 10 осіб / 20 досл. 
7. Контроль якості 
дезінфекції -10 проб / 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
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3. Операційний 
блок 

 
 
 
 
 
 
3. Стан організації 
надання  антирабічної 
допомоги  населенню в 
лікувально-
профілактичних 
закладах. 
 
 
1. Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження. 
2.Стан виконання 
дезінфекційно -
стерилізаційних заходів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення 
рівня 
освітленості –  
1проба / 1 
досл.  
2.Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації –  
1 проба / 1 
досл 
 

дос 
8. Змиви на наявність 
збудників паразитарних 
захворювань – 5 проб/ 
10дос 
 
Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України № 205 
від 15.04.2004 р. «Про 
удосконалення заходів 
профілактики захворювань 
людей сказом», перевірка 
медичної документації. 
 
1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  
10 проб / 30 досл    
2. Контроль якості 
гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу –  
1 проба / 2 досл 
3. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення –  
10 проб / 20 досл 
4. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3 проби / 6 досл 
5. Повітря закритих 
приміщень – 1 проба / 3 
досл 
6. Обстеження персоналу 

 
 
 
 
 
 
Червень 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
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на носійство стафілококу 
– 5 осіб / 10 досл  

 4. Відділення 
анестезіології та 
інтенсивної терапії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Центральне 
стерилізаційне 
відділення 
 
 
 

 1. Стан системи 
інфекційного контролю в 
закладах охорони 
здоров’я та моніторинг 
ефективності її 
впровадження. 
2. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
 
 
 

1.Визначення 
рівня 
освітленості –  
1 проба / 1 
досл  
2.Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації –  
1проба / 1досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення 
рівня 
освітленості –  
1 проба / 1 
досл  
2.Дезрозчини 

1. Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  
5 проб / 15 досл 
2. Контроль якості 
гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу –  
1 проба / 2 досл 
3. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення –  
2 проби / 4 досл 
4. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики,та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3 проби / 6 досл 
5. Повітря закритих 
приміщень – 1 проба / 2 
досл 
6. Контроль якості 
дезінфекції -5 проб / 10 
досл 
 
1. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення –  
10 проб / 30 досл 
2. Змиви на мікробне 
обсіменіння повітря –  

Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
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6. Інфекційне 
відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

на 
відповідність 
заданій 
концентрації –  
1проба / 1досл 
 
 
 
 
 
  
 
 
1.Визначення 
рівня 
освітленості –  
1 проба / 1 
досл 
2.Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації – 
1 проба /1 досл 
3. Визначення 
безпечності та 
якості питної 
води за фізико-
хімічними 
показниками –  
1 проба / 7 
досл 
4. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  

10 проб / 10 досл 
3. Бакконтроль роботи 
автоклавів – 6 тестів / 6 
досл 
4. Контроль роботи сухо 
жарових шаф–6 
тестів/6досл 
5. Контроль якості перед 
стерилізаційної очистки –  
6 тестів / 6 досл 
 
1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  
15 проб / 45 досл    
2. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3 проб / 6 досл 
3. Контроль якості 
дезінфекції -5 проб / 10 
досл 
4. Змиви на наявність 
збудників паразитарних 
захворювань – 5 
проб/10дос 
5. Визначення безпечності 
та якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками - 1 проба/ 4 
дос 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
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7. Дитяче 
відділення 
 

 
2. Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями. 
 
 
 
 
 
3. Стан виявлення 
гострих в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 

2 вим / 6 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення 
рівня 
освітленості –  

 
Перевірка виконання 
Комплексного плану 
«Заходів щодо 
попередження занесення і 
поширення на території 
Петропавлівського району 
небезпечних та особливо 
небезпечних інфекційних 
захворювань на 2017-
2021». 
 
Перевірка виконання 
вимог наказу МОЗ 
України  № 196 від 
14.07.1098 р. «Про 
посилення заходів щодо 
попередження 
захворювань на 
поліомієліт в Україні» з 
метою виявлення хворих 
на ГВП та поліпоподібні 
захворювання, перевірка 
медичної документації 
(історія хвороб), 
правильність відбору, 
зберігання та 
транспортування 
відібраного матеріалу для 
дослідження на 
поліовіруси. 
 
1. Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

 
 
 
Травень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Травень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
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та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Стан виявлення 
гострих в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 проба / 1 
досл 
2.Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації –  
1 проба/1 досл 
3. Визначення 
безпечності та 
якості питної 
води за фізико-
хімічними 
показниками –  
1 проба / 7 
досл 
4. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 проб / 45 досл    
2. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3 проби / 6 досл 
3. Контроль якості 
дезінфекції -5 проб / 10 
досл 
4. Змиви на наявність 
збудників паразитарних 
захворювань – 5 проб/ 
10дос 
5. Змиви на наявність 
алергенних кліщів –  
10 проб / 10 досл 
6. Визначення безпечності 
та якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -  1 проба/ 
4дос 
Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України             
№ 196 від 14.07.1098 р. 
«Про посилення заходів 
щодо попередження 
захворювань на поліомієліт 
в Україні» з метою 
виявлення хворих на ГВП 
та поліпоподібні 
захворювання, перевірка 
медичної документації 
(історія хвороб), 
правильність відбору, 
зберігання та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Травень 
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8. Неврологічне 
відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
2. Стан виявлення 
гострих в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стан виконання 

 
 
 
 
 
1.Визначення 
рівня 
освітленості –  
1 проба / 1 
досл 
2. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення 

транспортування 
відібраного матеріалу для 
дослідження на 
поліовіруси 
 
1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  
15 проб / 45 досл    
2. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3 проби / 6 досл 
 
Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України             
№ 196 від 14.07.1098 р. 
«Про посилення заходів 
щодо попередження 
захворювань на поліомієліт 
в Україні» з метою 
виявлення хворих на ГВП 
та поліпоподібні 
захворювання, перевірка 
медичної документації 
(історія хвороб), 
правильність відбору, 
зберігання та 
транспортування 
відібраного матеріалу для 
дослідження на 
поліовіруси 
 
1.Змиви на санітарно-

 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Травень 
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9. Терапевтичне 
відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Баквідділ КДЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Організація та 
проведення моніторингу 
заходів біобезпеки при 
роботі в 
мікробіологічних 
лабораторіях (відділах, 
відділеннях) лікувально-
профілактичних закладів 
  
 
 
 
 

рівня 
освітленості –  
1 проба /1 досл 
2.Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації –  
1 проба / 1 
досл 
3. Визначення 
безпечності та 
якості питної 
води за фізико-
хімічними 
показниками –  
1 проба / 7 
досл 
4. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 
1.Визначення 
рівня 
освітленості –  
1 проба / 1 
досл 
2.Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації –  
1 проба /1 досл 
3. Визначення 

показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  - 
15 проб / 45 досл    
2. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3 проби / 6 досл 
3. Змиви на наявність 
збудників паразитарних 
захворювань – 5 проб/ 
10дос 
4. Визначення безпечності 
та якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -  1 проба/ 
4дос 
 
 
 
 
 
 
Дотримання ДСП 9.9.5.-
080-2002 «Правил 
влаштування і безпеки 
роботи в лабораторіях 
(відділах, відділеннях) 
мікробіологічного 
профілю» 
 
 
 
 
 

 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
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11. 
Консультативно – 
діагностичне 
поліклінічне 
відділення (КІЗ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.Консультативно  
– діагностичне 
поліклінічне 

 
 
 
2. Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 
 
 
 
1. Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями. 
 
 
 
 
 
2. Організація 
лабораторного 
обстеження хворих на 
кишкову групу інфекцій, 
холеру.  
 
3. Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 
 
 
 
 
 
1. Стан організації 
надання  антирабічної 
допомоги  населенню в 

параметрів 
мікроклімату – 
 2 вим / 6 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Обладнання, методики 
гельмінтологічних 
досліджень, журнали 
обліку та інш. 
 
Перевірка виконання 
Комплексного плану 
«Заходів щодо 
попередження занесення і 
поширення на території 
Петропавлівського району 
небезпечних та особливо 
небезпечних інфекційних 
захворювань на 2017-
2021».  
 
Перевірка медичної 
документації та 
дотримання вимог до 
забору біоматеріалу та 
інш. 
 
Виконання Постанови від 
07.11.2011 р. № 19 по 
малярії, облік осіб, що 
прибули із ендемічних по 
малярії країн, обстеження 
на гельмінти та інш. 
 
Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України № 205 
від 15.04.2004 р. «Про 

 
 
 
Вересень 
 
 
 
 
Травень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Травень 
 
 
 
 
 
Травень 
 
 
 
 
 
 
Червень 
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відділення 
(травматологічний 
кабінет) 
 
 
13.Консультативно  
– діагностичне 
поліклінічне 
відділення 
(протитуберкульоз
ний кабінет) 
 
 
 
 
 
 
 
КЗ 
«Першотравенська 
центральна міська 
лікарня» ДОР»: 
 

лікувально-
профілактичних 
закладах. 
 
 
1. Стан впровадження 
інфекційного контролю у 
протитуберкульозних 
закладах та місцях 
проживання хворих  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип та 
ГРВІ. 
 

удосконалення заходів 
профілактики захворювань 
людей сказом», перевірка 
медичної документації. 
 
Виконання наказу МОЗ 
України від 18.08.2010  № 
684 «Про затвердження 
Стандарту інфекційного 
контролю за 
туберкульозом в 
лікувально-
профілактичних закладах, 
місцях довгострокового 
перебування людей та 
проживання хворих на 
туберкульоз».  
 
Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України № 732 
від 06.2015 р. «Про 
затвердження нормативно- 
правових актів з питань 
організації та проведення 
санітарно – 
протиепідемічних заходів, 
спрямованих на 
запобігання виникненню і 
поширенню грипу та ГРВІ» 
та наказу МОЗ України № 
922 від 04.12.2009 р. «Про 
організацію вірусологічних 
досліджень на грип та ГРВІ 
в Україні в період 
пандемії». 

 
 
 
 
 
 
 
Листопад  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Листопад 
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м. 
Першотравенськ 

КЗ «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
м.Першотравенськ»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Амбулаторія № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Амбулаторія № 2 
 
 
 
 
 

м. Першотравенськ, 
вул. Шахтарської 
Слави, буд. 1 

1. Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип 
та ГРВІ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Стан виконання 
дезінфекційно- 
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 
 
 
 
1.Стан виконання 
дезінфекційно- 
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення 
рівня освітленості 
– 1 проба / 1досл  
2. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 
 
 
1.Визначення 
рівня освітленості 
– 2 проба /2 досл 
2. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  

Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України             
№ 732 від 06.2015 р. «Про 
затвердження нормативно- 
правових актів з питань 
організації та проведення 
санітарно – 
протиепідемічних заходів, 
спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню 
грипу та ГРВІ» та наказу 
МОЗ України № 922 від 
04.12.2009 р. «Про 
організацію вірусологічних 
досліджень на грип та ГРВІ 
в Україні в період 
пандемії». 
 
 
1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  - 
10  проб / 30 досл 
2. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики,та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –   
3 проби / 6 досл 
 
1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  - 
10 проб / 30 досл  
2. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики,та рідке мило 

 
 
Жовтень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 
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3. Амбулаторія № 3 

 
 
 
 
2.  Дотримання вимог 
безпечної імунізації.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Стан виконання 
дезінфекційно- 
стерилізаційних заходів 
та протипедикульозних 
заходів. 
 
 

2 вим / 6 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення 
рівня освітленості 
– 1 проба / 1 досл  
2. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 

на контамінацію 
мікроорганізмами  –   
3 проби / 6 досл 
 
Наказ МОЗ України від 
16.09.2011 р. № 595 «Про 
порядок проведення 
профілактичних щеплень в 
Україні та контроль якості й 
обігу медичних 
імунобіологічних 
препаратів», Наказ МОЗ 
України від 31.12.2009 р. № 
1095 «Питання організації 
роботи Кабінетів щеплень» 
наказ МОЗ України № 551 
від 11.08.2014 р. «Про 
удосконалення проведення 
профілактичних щеплень у 
Україні» 
 
1.Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  - 
10 проб / 30 досл 
2. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики,та рідке мило 
на контамінацію -
мікроорганізмами –3 пр/ 6д 

 
 
 
 
 
 
Червень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 

Петропавлівський 
район 

КЗ  «Петропавлівська 
центральна районна 
лікарня» ДОР»: 
 
1. Хірургічне 
відділення 
 
 
 

смт. 
Петропавлівка, 
вул.  Миру,  
буд. 102 

1. Стан системи 
інфекційного контролю та 
моніторинг ефективності її 
впровадження.  
2. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів.  

1.Визначення рівня 
освітленості –  
1проба / 1 досл  
2.Дезрозчини на 
відповідність 
заданій 
концентрації – 
1проба / 1 досл 
3. Визначення 

1. Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  
10  проб / 30 досл 
2. Контроль якості 
гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу – 1 
проба / 2 досл 
3. Дослідження на 

 
 
 
 
Квітень  
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2. Відділення 
анестезіології з 
палатами 
інтенсивної терапії 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Стан організації 
надання  антирабічної 
допомоги  населенню. 
 
1. Стан системи 
інфекційного контролю та 
моніторинг ефективності 
її впровадження. 2. Стан 
виконання дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів. 
 
 

параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення рівня 
освітленості – 
1проба/ 1 досл 
2.Дезрозчини на 
відповідність 
заданій 
концентрації – 
1проба / 1 досл 
3. Визначення 
параметрів 

стерильність виробів 
медичного призначення –     
5 проб / 10 досл 
4. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –              
3 проби / 6 досл 
5. Повітря закритих 
приміщень – 1проба / 3 
досл 
6. Обстеження персоналу 
на носійство стафілококу –        
5 осіб / 10 досл 
7. Контроль якості  
дезінфекції -5проб/ 10 досл 
8. Змиви на наявність 
збудників паразитарних 
захворювань – 5  проб / 10 
досл 
9. Контроль якості перед 
стерилізаційної очистки – 6 
проб / 6 досл 
 
 
 
 
 
Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України № 205 
від 15.04.2004 р. «Про 
удосконалення заходів 
профілактики захворювань 
людей сказом», наказ МОЗ 
України № 551 від 
11.08.2014 р. «Про 
удосконалення проведення 
профілактичних щеплень у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Червень 
 
 
 
 
 
Квітень 
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3. Гінекологічне 
відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Центральне 
стерилізаційне 
відділення 
 
 

 
 
 
1. Стан системи 
інфекційного контролю та 
моніторинг ефективності 
її впровадження. 2. Стан 
виконання дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів 

мікроклімату –  
2  вим / 6 досл 
 
1.Визначення рівня 
освітленості – 1 
проба / 1 досл 
2.Дезрозчини на 
відповідність 
заданій 
концентрації – 
1проба / 1 досл 
3. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Визначення рівня 
освітленості – 
1проба/ 1 досл 
2.Дезрозчини на 
відповідність 
заданій 
концентрації – 
1проба / 1 досл 
3. Визначення 
параметрів 
мікроклімату –  

Україні», перевірка 
медичної документації 
 
1. Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  
5 проб / 15 досл  
2. Контроль якості 
гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу – 1 
проба / 2 досл 
3. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення –  
2 приби / 4 досл 
4. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики,та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3 проби / 6 досл 
5. Повітря закритих 
приміщень – 1проба / 2 
досл 
6. Контроль якості 
дезінфекції -5 проб / 10 
досл 
 
1. Змиви на санітарно-
показові мікроорганізми 
(ймовірні збудники ВЛІ)  -  
10 проб / 30 досл  
2. Контроль якості 
гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу – 1 
проба / 2 досл 
3. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення –  

 
 
 
 
 
 
Квітень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квітень 
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2 вим / 6 досл 
 

5 проб / 10 досл 
4. Дезінфікуючі розчини, 
антисептики,та рідке мило 
на контамінацію 
мікроорганізмами  –  
3проби / 6 досл 
5. Повітря закритих 
приміщень – 1проба / 2 
досл 
6. Обстеження персоналу 
на носійство стафілококу –  
5 осіб / 10 досл  
7. Контроль якості 
дезінфекції -5 проб /10 
досл 
8. Змиви на наявність 
збудників паразитарних 
захворювань – 5проб / 10 
дос 
9. Контроль якості перед 
стерилізаційної очистки –  
6 проб / 6 досл  
 
1. Дослідження на 
стерильність виробів 
медичного призначення –  
10 проб / 20 досл 
2. Змиви на мікробне 
обсіменіння повітря – 10 
проб / 10 досл 
3. Бакконтроль роботи 
автоклавів – 6 тестів /6 
досл 
4. Контроль роботи сухо 
жарових шаф – 6 тестів/6 
дос 
5. Контроль якості перед 
стерилізаційної очистки – 
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6проб / 6 досл 

 5. Консультативно- 
діагностична 
поліклініка (кабінет 
ортопеда-
травматолога) 

 1. Стан організації 
надання  антирабічної 
допомоги  населенню в 
лікувально-
профілактичних закладах. 
 

 Перевірка виконання вимог 
наказу МОЗ України № 205 
від 15.04.2004 р. «Про 
удосконалення заходів 
профілактики захворювань 
людей сказом», перевірка 
медичної документації. 

Червень 
 

6. Консультативно- 
діагностична 
поліклініка (кабінет 
інфекційних 
захворювань) 

 1. Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Організація 
лабораторного обстеження 
хворих на кишкову групу 
інфекцій, холеру.  
 
3. Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 
 

 Виконання наказу  МОЗ 
України від  
30.05.2005р.№167 «Про 
удосконалення 
протихолерних заходів в 
Україні», Комплексного 
плану «Заходів щодо 
попередження занесення і 
поширення на території 
Петропавлівського району 
небезпечних та особливо 
небезпечних інфекційних 
захворювань на 2017-
2021».  
 
Перевірка медичної 
документації та 
дотримання вимог до 
забору біоматеріалу та інш. 
 
Виконання Постанови від 
07.11.2011 р. № 19 по 
малярії, облік осіб, що 
прибули із ендемічних по 
малярії країн, обстеження 
на гельмінти та інш. 

Квітень 
 
 
 
 
 
 
 

7. Консультативно- 
діагностична 

 1. Стан впровадження 
інфекційного контролю у 

  Виконання наказу МОЗ 
України від 18.08.2010  № 

Жовтень 
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поліклініка 
(протитуберкульозн
ий кабінет) 

протитуберкульозних 
закладах та в місцях 
проживання хворих 

684 «Про затвердження 
Стандарту інфекційного 
контролю за туберкульозом 
в лікувально-
профілактичних закладах, 
місцях довгострокового 
перебування людей та 
проживання хворих на 
туберкульоз». 

8. Баквідділ КДЛ  1. Організація та 
проведення моніторингу 
заходів біобезпеки при 
роботі в мікробіологічних 
лабораторіях. 
 
2. Стан виконання проти 
паразитарних заходів. 

1.Визначення рівня 
освітленості – 1проба/ 1 досл 
 2. Дезрозчини на 
відповідність заданій 
концентрації –  
1 проба / 1 досл 
3. Визначення параметрів 
мікроклімату –  
2 вим / 6 досл 
 

Дотримання ДСП 
9.9.5.-080-2002 
«Правил 
влаштування і 
безпеки роботи в 
лабораторіях 
(відділах, 
відділеннях) 
мікробіологічного 
профілю» 
Обладнання, 
методики 
гельмінтологічних 
досліджень, 
журнали обліку та 
інш. 

Квітень  
 
 
 

 9. Дитяче відділення   1. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів 
 
 

1.Визначення рівня 
освітленості – 1проба/ 1 досл 
2.Дезрозчини на 
відповідність заданій 
концентрації – 1проба / 1 
досл 
3. Визначення безпечності та 
якості питної води за фізико-
хімічними показниками – 
1проба/ 7 досл 
4. Визначення параметрів 
мікроклімату – 2 вим/ 6 досл 
 

1. Змиви на 
санітарно-
показові 
мікроорганізми 
(ймовірні 
збудники ВЛІ) -15 
проб/45 дос 
2. Дезінфікуючі 
розчини, 
антисептики,та 
рідке мило на 
контамінацію 
мікроорганізмами  

Квітень 
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– 3проби / 6 досл 
3. Контроль якості 
дезінфекції – 
5проб / 10 досл 
4. Змиви на 
наявність 
збудників 
паразитарних 
захворювань – 5 
проб / 10 досл 
5. Змиви на 
наявність 
алергенних кліщів 
–10проб / 10 досл 
6. Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічним
и показниками -  1 
проба/ 4 досл 

1. Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій 

 Перевірка 
виконання вимог 
наказу МОЗ 
України             № 
196 від 14.07.1098 
р. «Про 
посилення заходів 
щодо 
попередження 
захворювань на 
поліомієліт в 
Україні» з метою 
виявлення хворих 
на ГВП та 
поліпоподібні 
захворювання, 
перевірка 

Травень 
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медичної 
документації 
(історія хвороб), 
правильність 
відбору, 
зберігання та 
транспортування 
відібраного 
матеріалу для 
дослідження на 
поліовіруси. 
 

10. Відділення 
терапевтичного 
профілю 

 1. Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Визначення рівня 
освітленості – 1проба/ 1 досл 
2.Дезрозчини на 
відповідність заданій 
концентрації – 1проба / 1 
досл 
3. Визначення безпечності та 
якості питної води за фізико-
хімічними показниками – 
1проба/ 7 досл 
4. Визначення параметрів 
мікроклімату – 2 вим/ 6 досл 
 

1.Змиви на 
санітарно-
показові 
мікроорганізми 
(ймовірні 
збудники ВЛІ)  - 
20 пр/ 60 дос 
2. Дезінфікуючі 
розчини, 
антисептики,та 
рідке мило на 
контамінацію 
мікроорганізмами  
– 3 проби / 6 досл 
3. Контроль якості 
дезінфекції -5 
проб / 10 досл 
4. Змиви на 
наявність 
збудників 
паразитарних 
захворювань – 5 
проб/ 10 досл 
5. Визначення 
безпечності та 
якості питної води 

Квітень  
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2. Готовність лікувально-
профілактичних закладів 
до дій у випадку 
виявлення хворих 
особливо небезпечними 
інфекціями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій 

за 
мікробіологічним
и показниками -  1 
проба / 4 досл 
 
Перевірка 
виконання 
Комплексного 
плану «Заходів 
щодо 
попередження 
занесення і 
поширення на 
території 
Петропавлівськог
о району 
небезпечних та 
особливо 
небезпечних 
інфекційних 
захворювань на 
2017-2021»  
 
Перевірка 
виконання вимог 
наказу МОЗ 
України № 196 від 
14.07.1098 р. «Про 
посилення заходів 
щодо 
попередження 
захворювань на 
поліомієліт в 
Україні» з метою 
виявлення хворих 
на ГВП та 
поліпоподібні 
захворювання, 

 
 
 
 
 
 
Квітень  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квітень 
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перевірка 
медичної 
документації 
(історія хвороб), 
правильність 
відбору, 
зберігання та 
транспортування 
відібраного 
матеріалу для 

 КЗ  «Петропавлівська 
центральна районна 
лікарня» ДОР» 

смт. 
Петропавлівка, 
вул.  Миру,  
буд. 102 

1. Стан готовності до 
роботи в умовах 
епідемічного підйому 
захворюваності на грип та 
ГРВІ. 

 Перевірка 
виконання вимог 
наказу МОЗ 
України             № 
732 від 06.2015 р. 
«Про 
затвердження 
нормативно- 
правових актів з 
питань організації 
та проведення 
санітарно – 
протиепідемічних 
заходів, 
спрямованих на 
запобігання 
виникненню і 
поширенню грипу 
та ГРВІ» та наказу 
МОЗ України № 
922 від 04.12.2009 
р. «Про 
організацію 
вірусологічних 
досліджень на 
грип та ГРВІ в 
Україні в період 
пандемії» 

Жовтень 
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Петропавлі- 
вський район 

КЗ  «Петропавлівський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 

смт.Петропавлівка, 
вул. Миру,  
буд. 102 

1.Стан виконання 
дезінфекційно- 
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних заходів. 
 
 
 
 

1.Визначення 
рівня 
освітленості – 
1проба/ 1 досл 
2.Дезрозчини 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації – 
1проба / 1 досл 
 

1.Змиви на санітарно-
показові 
мікроорганізми 
(ймовірні збудники 
ВЛІ)  -  
20 проб / 60 досл 
2. Дезінфікуючі 
розчини, 
антисептики,та рідке 
мило на 
контамінацію 
мікроорганізмами  –   
3 проби / 6 досл 
 

Квітень  
 
 
 
 
 
 

2. Стан готовності до роботи 
в умовах епідемічного 
підйому захворюваності на 
грип та ГРВІ. 

 Перевірка виконання 
вимог наказу МОЗ 
України              
№ 732 від 06.2015 р. 
«Про затвердження 
нормативно- 
правових актів з 
питань організації та 
проведення санітарно 
– протиепідемічних 
заходів, спрямованих 
на запобігання 
виникненню і 
поширенню грипу та 
ГРВІ» та наказу МОЗ 
України № 922 від 
04.12.2009 р. «Про 
організацію 
вірусологічних 
досліджень на грип 
та ГРВІ в Україні в 
період пандемії». 

Жовтень  
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3. Дотримання вимог 
безпечної імунізації.  
 
 

 Наказ МОЗ України 
від 16.09.2011 р.  
№ 595 «Про порядок 
проведення 
профілактичних 
щеплень в Україні та 
контроль якості й обігу 
медичних 
імунобіологічних 
препаратів», Наказ 
МОЗ України від 
31.12.2009 р. № 1095 
«Питання організації 
роботи Кабінетів 
щеплень», наказ МОЗ 
України № 551 від 
11.08.2014 р. «Про 
удосконалення 
проведення 
профілактичних 
щеплень у Україні» 

Червень 
 

Межівський 
район 

1.Комунальний заклад 
«Межівський центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
 
 
- лабораторія 
 
 
 
- кабінети 
 

смт.Межова, вул. 
Сонячна,12 

Стан системи інфекційного 
контролю в закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг ефективності її  
впровадження 
 

- визначення 
безпечності та 
якості питної 
води за 
фізико-
хімічними 
показниками-
1проба/7 
дослід. 
- інстру 
ментальні  
вимірювання 
параметрів 
мікроклімату-
5 вимірів/15 
дослід. 

- визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками-
1проба/4 дослід. 
- змиви на 
визначення 
санітарно-
показових 
мікроорганізмів-20 
проб/60 дослід. 
- дослідження 
дез.розчинів, 
антисептиків та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квітень 
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-визначення 
параметрів 
рівня 
освітленності-
5пр./5 дослід. 
- визначення 
дез.розчину 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації-
1проба/1 
дослід. 

рідкого мила на 
бактеріальну 
контамінацію - 3 
проби/6 дослід. 
 
 

2.Комунальний заклад  
«Межівська центральна 
районна лікарня» ДОР» 
 
- дитяче відділення 
 
 
 
 
 
 

смт.Межова, вул. 
Сонячна,12 

 - визначення 
безпечності та 
якості питної 
води за 
фізико-
хімічними 
показниками-
1проба/7 
дослід. 
- інстру 
менталні 
вимірювання 
параметрів 
мікроклімату-
3 виміри/9 
дослід. 
- визначення 
параметрів 
рівня 
освітленості-3 
пр./3дослід. 
- визначення 

- визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками-
1проба/4дослід. 
- змиви на 
визначення 
санітарно-
показових 
мікроорганізмів -15 
проб/45 дослід. 
- виявлення 
збудників 
паразитарних 
захворювань-
5проб/10 дослід 
- змиви на 
алергенні кліщі-
10проб/10 дослід. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Квітень 



308 
 

дез.розчину 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації-
1проба/1досл. 

 

 - терапевтичне 
відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - визначення 
безпечності та 
якості питної 
води за 
фізико-
хімічними 
показниками-
1проба/7 
дослід. 
-інстру 
менталні 
вимірювання 
параметрів 
мікроклімату 
-3виміри/9 
дослід. 
- визначення  
параметрів 
рівня 
освітленності-
3пр./3 дослід. 
- визначення 
дез.розчину 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації-
1проби/1 
дослід. 

- визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками-
1проба/4 дослід. 
- змиви на 
визначення 
санітарно-
показових 
мікроорганізмів- 
15проб/45 дослід. 
- виявлення 
збудників 
паразитарних 
захворювань-5 
проб/10 дослід. 
 

 
 
 
Квітень  
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 - харчоблок    Змиви на БГКП-10 
проб/10 дослід. 

Квітень 

 Комунальний заклад  
«Межівська центральна 
районна лікарня» ДОР» 
 
- хірургічне відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- харчоблок 
 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних заходів та 
протипедикульозних 
заходів  
 

- інстру 
менталні 
вимірювання 
параметрів 
мікроклімату-
2вимірів/6 
дослід. 
- визначення  
параметрів 
рівня 
освітленості -
2 вимірів/2 
дослід. 
- визначення 
дез.розчину 
на 
відповідність 
заданій 
концентрації-
1 роб/1дослід. 
 

- змиви на 
визначення  
санітарно-
показових 
мікроорганізмів- 
10 проб/30 дослід. 
- матеріал на 
стерильність-10 
проб/20 дослід. 
- дослідження на 
якість миття рук 
медичного 
персоналу-2проб/4 
дослід. 
- дослідження 
дез.розчинів,антисе
птиків та рідкого 
мила на 
бактеріальну 
контамінацію-3 
проб/6 дослід. 
- повітря на 
патогенний 
стафілокок 
(перев’язувальна)-
1проба/2 дослід. 
- обстеження на 
бактеріальне 
носійство 
патогенного 
стафілококу-10 
осіб/20 дослід. 
- виявлення 

 
 
 
 
 
 
 
Квітень  
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збудників 
паразитарних 
захворювань-
5проб/10 дослід. 

 1.Комунальний заклад 
«Межівський центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

Стан готовності до роботи в 
умовах епідемічного 
підйому захворюваності на 
грип та ГРВІ 
 

- - Квітень  

 2.Комунальний заклад  
«Межівська центральна 
районна лікарня» ДОР» 
 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

 - - Квітень  

 Комунальний заклад  
«Межівська центральна 
районна лікарня» ДОР» 
 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

Стан виявлення гострих 
в’ялих паралічів, 
лабораторної діагностики 
поліомієліту, 
ентеровірусних інфекцій 

- - Квітень  

 1.Комунальний заклад 
«Межівський центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

Стан лабораторної 
діагностики інфекційних 
захворювань (гострих 
кишкових інфекцій, кору, 
вірусного гепатиту тощо). 
Дотримання вимог 
безпечної імунізації 

 
 

- - Квітень  

 2.Комунальний заклад  
«Межівська центральна 
районна лікарня» ДОР» 
 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

 - - Квітень  

 1.Комунальний заклад 
«Межівський центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

Готовність лікувально-
профілактичних закладів до 
дій у випадку виявлення 
хворих особливо 

- - Квітень  
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небезпечними інфекціями.  
Стан організації 
лабораторних досліджень 
на групу особливо 
небезпечних інфекцій в 
лікувально-профілактичних 
закладах 

 2.Комунальний заклад  
«Межівська центральна 
районна лікарня» ДОР» 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

 - - Квітень  

 1.Комунальний заклад 
«Межівський центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

смт.Межова, вул. 
Сонячна 12 

 - - Квітень 

 2.Комунальний заклад  
«Межівська центральна 
районна лікарня» ДОР» 

смт.Межова, вул. 
Сонячна,12 

Стан організації надання  
антирабічної допомоги  
населенню в лікувально-
профілактичних закладах. 
Стан впровадження 
інфекційного контролю у 
протитуберкульозних 

- - Квітень  

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
проб/досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 
 
 
 
 
 
 
 

КДНЗ «Казка» вул. Ювілейна, 11а  Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та 
після фільтру - 
2проби/14досл. 

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та після 
фільтру -2проби/10 досл.; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 

 Жовтень 
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Група: 
Визначення рівня 
освітленості –  
5 проб / 5 досл 
Визначення 
показників 
мікроклімату - 
5 вим. /15 досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 
1проба /1досл. 

(ЛКП)-  
10проб /20 досл. 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій -6 чол. 
Група: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -   1проба /5 досл.; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)- 
10 проб/20 досл 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію -1проба/2 досл. 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10 проб /20 досл 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1проба/2 досл.  

КДНЗ 
«Черемшина» 

вул. Молодіжна, 14а Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та 
після фільтру -   
2проби/14досл. 
Група: 
Визначення рівня 
освітленості – 
 5 проб /5 досл. 
Визначення 

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та після 
фільтру – 
2 проби/10 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-  
10 проби/20 досл; 
Змиви з овочів на   наявність 
збудників ієрсініозів – 

 Жовтень 



313 
 

показників 
мікроклімату-5вим 
/15 досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 
1проба /1досл. 

5проб/15 досл. 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій - 4 чол. 
Група: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками   -   1проба /5 
досл.; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)- 
10 проб/20 досл. 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10 проб /20досл. 
Змиви на наявність алергенних 
кліщів -10 проб /10 досл 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію -1проба /2 досл. 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1проба/2 досл. 

КДНЗ  
«Берізка» 

вул. Чайковського, 
21 

Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та 
після фільтру - 2 
проби/14досл. 
Група: 
Визначення рівня 
освітленості 

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та після 
фільтру -2проби/ 10 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-  
10 проб/20 досл 
Змиви з овочів на   наявність 

 Жовтень 
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 – 5 проб /5 досл. 
Визначення 
показників 
мікроклімату-
5вим./15 досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 
1проба/1 досл 

збудників –ієрсініозів –  
5 проб/15 досл 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій -6 чол. 
Група: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками  - 
1 проба /5 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)- 
10 проб/20 досл 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10 проб/20 досл 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію – 
1 проба /2 досл. 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 досл 

КДНЗ 
«Попелюшка» 

вул. Горького, 14а Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та 
після фільтру - 
2проби/14 досл. 
Група: 
Визначення рівня 
освітленості –  

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та після 
фільтру – 
2 проби /10 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-  
10 проб /20досл 

Жовтень 
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5 проб/5 досл. 
Визначення 
показників 
мікроклімату-
5вим/15 досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 
1проба/1досл. 

Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій -6 чол. 
Група: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками  - 
1 проба /5 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)- 
10 проб/20 досл 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію – 
1 проба /2 досл. 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10 проб /20 досл 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 досл 

КДНЗ «Білочка» вул. Шкільна, 4 Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та 
після фільтру -   2 
проби/14 досл 
Група: 
Визначення рівня 
освітленості –  
5 проб/5 досл 
Визначення 

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та після 
фільтру – 
2 проби/10 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-  
10 проб/20 досл. 
Змиви з овочів на   наявність 
збудників ієрсініозів –  
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показників 
мікроклімату- 
5 проб/15 досл 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 
1проба/1досл. 

5 проб/15 досл. 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій -3 чол. 
Група: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками  -  
  1 проба /5 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)- 
10 проб/20 досл 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію -1проба /2 досл 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10проб/20 досл 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1проба/2 досл. 

КДНЗ 
«Дзвіночок» 

вул. Гагаріна, 4а Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та 
після фільтру - 2 
проби/14досл 
Група: 
Визначення рівня 
освітленості – 
5проб/5досл. 
Визначення 

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та після 
фільтру – 
2 проби/10 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-10 пр/20досл. 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій -6 чол. 
Група: 

Жовтень 
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показників 
мікроклімату- 
5 вим/15досл 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації –  
1 проба/1досл. 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками   -1проба /5 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)- 
10 проб/20 досл. 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію – 
1проба /20 досл. 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10проб/20 досл 
Змиви на наявність алергенних 
кліщів -10 проб/10 досл 

КДНЗ «Калинка» вул. Паркова, 3а Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та 
після фільтру -   
2проби/14досл 
Група: 
Визначення рівня 
освітленості –  
5 проб /5 досл. 
Визначення 
показників 
мікроклімату- 
5 вим/15 досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та після 
фільтру – 
2 проби/10 досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-  
10 проб/20 досл. 
Змиви з овочів на   наявність 
збудників ієрсініозів – 
5 проб/15 досл 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій -6 чол. 
Група: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
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1проба/1досл. мікробіологічними 
показниками  - 
1 проба/5досл; 
Змиви на визначення санітарно 
–показових мікроорганізмів 
(ЛКП)- 
10 проб /20 досл. 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10 проб/20 досл 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію – 
1 проба /2 досл. 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1проба / 2 досл. 

Петропавлівський р-н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЗ № 1  
«Барвінок» 

Смт.Петропавлівка, 
вул.Миру 73 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр./5досл 
група -1пр/5досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5вим/15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5/вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

Харчоблок: 
змиви на визначення санітарно-
показових мікроорганізмів 
(ЛКП) – 10пр./20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 1пр/5досл 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 4 чол 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію- 
1пр/2досл 
Дослідження змивів з овочів на 
наявність збудників ієрсініозів- 
5пр/15досл 
Група:  
Змиви на визначення санітарно-

вересень 
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 показових мікроорганізмів 
(ЛКП) – 10пр./20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками  – 1пр/5досл. 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10пр\20досл 
Змиви на наявність алергенних 
кліщів  – 10пр\  10досл 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску-1пр\2дос   

ДНЗ № 2  
«Малятко» 

Смт.Петропавлівка, 
вул.Миру 73 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр/5дос 
група -1/5 
Контроль рівня 
освітленості-
5вим/15дос 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим/5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

Харчоблок: 
змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками-1пр\5досл . 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 4 чол 
Змиви з овочів на наявність 
збудників ієрсиніозів -
5пр\15досл 
Група: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  

вересень 
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показниками-1пр\5досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10пр\20досл 
Змиви на наявність алергенних 
кліщів  – 10пр\  10досл 
Територія:  
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску-1пр\2дос  

ДНЗ № 3  
«Тополька» 

смт.Петропавлівка, 
Вул. Миру 207 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр/5досл 
група -1пр/5досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5вим/15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим/5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

Харчоблок: 
змиви на визначення санітарно-
показових мікроорганізмів 
(ЛКП) – 10пр \20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 1пр/5досл 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 3 чол 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію- 
1пр/2досл 
Дослідження змивів з овочів на 
наявність збудників ієрсініозів- 
5пр/15досл 
Група: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками   1пр/5досл  
Змиви на наявність збудників 
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паразитарних захворювань – 
10пр\20досл 
Територія: 
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1пр\2 досл  

ДНЗ №4 
«Сонечко 

Смт.Залізничне, 
вул.Польова 29 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр/20досл 
група -1пр/13досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5вим/15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим/5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

Харчоблок: 
змиви на визначення санітарно-
показових мікроорганізмів 
(ЛКП) – 10пр/20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 1пр/3досл 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 2 чол 
Група: 
змиви на визначення санітарно-
показових мікроорганізмів 
(ЛКП) – 10пр Визначення 
безпечності та якості питної 
води за мікробіологічними 
показниками – 1пр/3досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію- 
1пр/2досл     
Територія:  
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску-1пр\2 досл 

вересень 

 
 
 
 
 

ДНЗ  с. 
Самарське 

С.Самарське 
Вул. Осипенка 6а 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  

 Харчоблок: 
змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
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Харчоблок-
1пр\5досл 
група -1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5вим\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5зам 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками-1пр \5досл  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 3 чол 
Група: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками-1пр\5досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
Територія:  
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску-1пр\2досл 

ДНЗ  с.Хороше 
«Малятко» 

С.Хороше 
Вул.Центральна 2 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
група -1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5вим\5досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-10пр\20пр 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками-1пр \5пр  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 2 чол 
Група: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
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відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

 мікробіологічними  
показниками-1пр\5досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
Територія:  
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску-1пр\2досл 

ДНЗ 
с.Українське» 

С.Українське 
Вул. Миру 14 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
група -1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5\вим\15 досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-10пр\20 
досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками-1пр\5 досл  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 2 чол 
Група: 
змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками-1пр\5досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
Територія:  
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску-1пр\2 досл 

жовтень 



324 
 

ДНЗ 
с.Васильківське 
«Казка» 

С.Васильківське, 
вул.Молодіжна 3а 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\20досл 
група -1пр\13досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5вим\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)- 10пр\20 
досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками-1пр\3досл 
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 2 чол 
Група: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками-1пр\3досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
Територія:  
Виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску-1пр \2досл 

жовтень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЗ  №1 
«Сонечко»,   

С.Миколаївка, 
вул.Першотравнева
,103 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\20досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\13досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками  
  -1пр\3 досл  
Обстеження персоналу на 

листопад 
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Контроль рівня 
освітленості-
5пр\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

кишкову групу інфекцій – 3 чол 
Група-  
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками- 
локальна свердловина-
1пр\3досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10пр\20досл 
Змиви з овочів на   наявність 
збудників ієрсініозів – 
10 проб/30 досл 

ДНЗ  №2 
«Берізка» 
  

С.Миколаївка, 
 вул.Водяна 48 а 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5пр\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками  
  -1пр\3 досл  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 2 чол 
Група-  
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 

листопад 
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5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1вим 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками- 
локальна свердловина-
1пр\3досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
Змиви на наявність збудників 
паразитарних захворювань – 
10пр\20досл 

ДНЗ № 3 
«Малятко» 

С.Миколаївка, 
Вул.Першотравнев
а 52 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5пр\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

Харчоблок: 
 Змиви на визначення 
санітарно-показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками   -1пр\3 досл  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 2 чол 
Група-  
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками- 
локальна свердловина-
1пр\3досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
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ДНЗ  №1 
«Вишенька» 

С.Дмитрівка, 
Вул. Партизанська 
23 
 
 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5пр\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками   -1пр\3 досл  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 3чол 
Група -  
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками- 
локальна свердловина-
1пр\3досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 

листопад 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ДНЗ  №2 
«Ромашка»   

С.Дмитрівка, 
вул.Академіка 
Сайгака 76 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13дос 
Локальна 
свердловина -
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-

Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками   -1пр\3 досл  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 3 чол 
Група -  
Змиви на визначення санітарно-
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5пр\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками- 
локальна свердловина-
1пр\3досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 

ДНЗ  «Казка»  С.Богинівка 
Вул.Шкільна, 51 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
Група-1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5пр\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП) -
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками  
 1пр\5досл.  
Обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій –3чол 
Група -  
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками - 
група - 1пр\5досл 
Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
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ДНЗ «Веселка» С.Петрівка, 
вул.Шевченка 10а 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\20досл 
група -1пр\13досл 
Контроль рівня 
освітленості-
5пр\15досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
5вим\5досл 
Дезрозчин на 
відповідність 
концентрації -
1пр\1досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними  
показниками  
  -1пр\3 досл Обстеження 
персоналу на кишкову групу 
інфекцій – 2 чол 
Група -  
Змиви на визначення санітарно-
показових МО(ЛКП)-
10пр\20досл 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
 мікробіологічними  
показниками-1пр\3досл 
 \Дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1пр\2досл 
  

листопад 

Межівський район 1.Селищний 
комунальний заклад 
освіти «Межівський 
дошкільний 
навчальний заклад № 
1 «Сонечко»,  
 
 
 
 
 
 

смт Межова, 
вул. 
К.Маркса, 23; 
 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -
2прби/14 дослід. 
 
 
 
 
 

Харчоблок: 
- визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2проби/10 дослід. 
- змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 2 
проби/6досл 

жовтень 
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- 

 
 
 
 
 
 
Група: 
- визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 дослід. 
 - визначення  
показників рівня 
освітленності-5 
вимірів/5 дослід. 
- дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -
1проб/1дослід. 

- дослідження змивів овочів на 
ієрсінії-5 проб/15 дослід. 
 
 
 
 
Група: 
- змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -
10проб/20 дослід. 
- дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1проба/2 дослід. 
 
 
Територія: 
 виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 дослід. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.Селищний 
комунальний заклад 
освіти «Межівський 
дошкільний 
навчальний заклад № 
2 «Малятко»,  
 
 

смт. Межова, 
вул. 
Радянська, 38 
 

Харчоблок: 
визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 
проба/7 дослід. 
 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1 проба/5 дослід. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 

 
 
 
 
 
Жовтень 
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Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату: -5 
вимірів/15 дослід. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
вимірів/5 дослід. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 дослід. 
 
 

проб/10 дослід.  
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
2проби/6досл. 
-дослідження змивів овочів на 
ієрсінії-5 проб/15 дослід. 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
змиви на визначення санітарно-
показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-5 проб/10 дослід. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -10 
проб/20 дослід. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 дослід. 
 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



332 
 

паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 дослід. 

 3.Селищний 
комунальний заклад 
освіти «Межівський 
дошкільний 
навчальний заклад № 
3 «Барвінок»,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смт Межова, 
вул. 
Московська, 
19 
 

Харчоблок:-
визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 
проба/7 дослід. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Група: 
 
визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 дослід. 
- визначення 
показників рівня 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1 проба/5 дослід. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
2проби/6досл 
-дослідження змивів овочів на 
ієрсінії-5 проб/15 дослід. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -10 
проб/20 дослід. 

 
Жовтень 
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освітленності-5 
вимірів/5 дослід. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 дослід. 
 
 

-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 дослід. 
-змиви на алергенні кліщі-10 
проб/10 дослід. 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 дослід. 
 

 
 
  

4.Сільський 
комунальний заклад 
освіти «Веселівський 
дошкільний 
навчальний заклад  
«Вишенька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Веселе, вул 
Капустіна, 3 

Харчоблок:-
визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 дослід. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 дослід. 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 дослід. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
2проби/6досл 
 
  
 
 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
5проба/10 дослід. 

Жовтень 
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- визначення  
показників рівня 
освітленності-5 
вимірів/5дослід. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 дослід. 
 
 
 

- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -10 
проб/20 дослід. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 дослід. 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1проба/2 дослід. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.Сільський 
комунальний заклад 
освіти «Водолазський 
дошкільний 
навчальний заклад  
«Журавлик» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Водолазьке 
вул. Західна, 
4 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -
2проби/25 дослід. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2проби/6 дослід. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
5проб/10 дослід. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
2проби/6досл 
 
 
 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 

Жовтень 
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мікроклімату-5 
вимірів/15 дослід. 
- визначення  
показниківрівня 
освітленності-
5вимірів5 дослід. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 дослід. 
 
 
 

мікроорганізмів (ЛКП)-
5проб/10 дослід. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -10 
проб/20 дослід. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1проба/2 дослід. 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 дослід. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.Сільський 
комунальний заклад 
освіти 
«Володимирівський 
дошкільний 
навчальний заклад  
«Капітошка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. 
Володимирів
ка 
вул. 
Комсомольсь
ка, 18 
 

Харчоблок:-
визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 дослід. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 дослід. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
2проби/6досл 
 
 
 
 
 
 

Жовтень 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 дослід. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
вимірів/5 дослід. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 дослід. 
 
 
 

 
Група: 
змиви на визначення санітарно-
показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-5 проб/10 дослід. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -10 
проб/20 дослід. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 дослід. 
 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 дослід. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 7.Селищний 
комунальний заклад 
освіти «Демуринський 
дошкільний 
навчальний заклад  
«Сонечко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52921 смт. 
Демурине,вул 
Привокзальна
,75 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 дослід. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 дослід. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
2проби/6досл 
 
 
 

Жовтень 
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Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 дослід. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 дослід. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 дослід. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
-змиви на алергенні кліщі-10 
проб/10 дослід. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -10 
проб/20 дослід. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 дослід. 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 дослід. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.Сільський 
комунальний заклад 
освіти «Зорянський 
дошкільний 
навчальний заклад  
«Зернятко» 
 
 
 
 

с. Зоряне, 
вул. Леніна, 
25 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -
2проби/25 дослід. 
 
 
 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 дослід. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
-обстеження персоналу на 

 
 
Жовтень 
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Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 дослід. 
- визначення  
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 дослід. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 дослід. 
 
 
 

кишкову групу інфекцій – 
2проби/6досл 
 
 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 дослід. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань-10 
проб/20 дослід. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-
1проба/2 дослід. 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 дослід. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9.Сільський 
комунальний заклад 
освіти 
«Новопавлівський 
дошкільний 
навчальний заклад  № 
1 «Віночок» 
 
 
 

с. 
Новопавлівка 
вул. Садова, 
22 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 дослід. 
 
 
 

-Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-обстеження персоналу на 

 
 
 
Жовтень 
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Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-
5вимірів/15 досл. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 

кишкову групу інфекцій – 
1проба/3досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-10 
проб/20 досл. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань-10 
проб/20 досл. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2досл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10.Сільський 
комунальний заклад 

с. 
Новопавлівка 

Харчоблок: 
-визначення 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
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освіти 
«Новопавлівський 
дошкільний 
навчальний заклад  № 
2 «Малятко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пер. 
Запорізький, 
2 
 

безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -
2проби/25 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 досл. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 

якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-10 
проб/20 досл. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
1проба/3досл 
 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-змиви на алергенні кліщі-10 
проб/10 досл. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань -10 
проб/20 дослід. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 досл. 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1проба/2 досл. 

 
Жовтень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтень 
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11.Сільський 
комунальний заклад 
освіти 
«Новопідгороднянськ
ий дошкільний 
навчальний заклад  
«Сонечко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Новопідгоро
днє, вул. 
Шевченка, 24а 

 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 досл.  
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
1проба/3досл. 
 
Група: 
змиви на визначення санітарно-
показових мікроорганізмів 
(ЛКП)-5 проб/10 досл. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань-10 
проб/20 досл. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проб/2 досл. 
 
- 
 
 
 
Територія: 
виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 досл. 

 
 
  
 
Жовтень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтень 
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 12.Сільський 
комунальний заклад 
освіти «Славянський 
дошкільний 
навчальний заклад  № 
1 «Веселка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Слав’янка 
вул. 
Богуна,18 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 досл. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 

Харчобок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
1проб/3досл. 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань-10 
проб/20 досл. 
-змиви на алергенні кліщі-10 
проб/10 досл. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 досл. 
 
 
 

 
 
 
Жовтень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтень 
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- 
 

 
 

Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 досл. 

13.Сільський 
комунальний заклад 
освіти  
«Славянський 
дошкільний 
навчальний заклад  № 
2 «Малятко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Слав’янка 
вул 
Б.Хмельниць
кого,7 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 досл. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 

-Харчоблок: 
визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
1проб/3досл. 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 досл. 
 
 
 
 
 

Жовтень 
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проба/1 досл. 
 
 
 
 

 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 досл. 

14.Сільський 
комунальний заклад 
освіти 
«Преображенський 
дошкільний 
навчальний заклад   
«Квіточка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Преображен
ка,вул. 
Центральна, 
12 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-
5вимірів/15 досл. 
- визначення 
показників рівня 
освітленності-5 
проб/5 досл. 
-дослідження  дез. 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
1проб/3досл. 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 
проба/2 досл. 
 
 

 
Жовтень 
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розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Територія: 
 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 досл. 

15.Сільський 
комунальний заклад 
освіти «Райпільський 
дошкільний 
навчальний заклад  
«Пролісок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Райполе, 
вул. Пушкіна, 
23 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
Група: 
-визначення 
показників 
мікроклімату-5 
вимірів/15 досл. 
- визначення 
показників рівня 

Харчоблок: 
-визначення безпечності та 
якості питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
5проб/10 досл. 
-обстеження персоналу на 
кишкову групу інфекцій – 
1проб/3досл. 
 
 
Група: 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-5 
проб/10 досл. 
-дослідження дезрозчину на 
мікробну контамінацію-1 

Жовтень 
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освітленності-5 
проб/5 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 

проба/2 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
Територія: 
- виявлення збудників 
паразитарних захворювань у 
піску -1 проба/2 досл. 

 
Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 
досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальноосвітня 
школа   І-ІІІ ст. №1 

вул. Кобзаря, 10  Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та після 
фільтру -  2 проб/14 досл. 
Класи: 
Визначення рівня 
освітленості – 10 проб/10 
досл. 
Визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
Кабінет хімії: 
Визначення показників 

Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно – показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10 проб/20 досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та 
після фільтру – 
2 пр./10 досл;  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 чол. 

Листопад 



347 
 

 
 
 
 
 
 

повітря закритих 
приміщень (робоче місце 
лаборанта 
вчителя  ) - 1пок./ 3досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 
1проба/1досл. 

 Деззасоби на мікробну 
контамінацію – 
1пр./2 досл. 
 
 

Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. №2 

вул. Ювілейна, 12  Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та після 
фільтру -   2пр./14 досл. 
Класи: 
Визначення рівня 
освітленості – 10пр /10 
досл. 
Визначення показників 
мікроклімату-10 вим/30 
досл. 
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень (робоче місце 
лаборанта/ 
вчителя) – 1 пок./3досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 
1проба/1досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно – показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10 проб/20 досл. 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та 
після фільтру – 
2 проби/10 досл;  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 5 чол. 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію – 
1 проба/2 досл. 
 
 

Листопад 

Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. №3 

вул. Горького, 15  Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико – хімічними 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно – показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
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показниками до та після 
фільтру -   2 пр./14 досл. 
Класи: 
Визначення рівня 
освітленості – 10пр./10 
досл. 
Визначення показників 
мікроклімату-10 вим./30 
досл. 
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень (робоче місце 
лаборанта/ 
вчителя) -1 пок/ 3 досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації –  
1проба/1досл. 

10 проб/20 досл. 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та 
після фільтру – 
2 проби/10 досл; 
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 чол. 
 Деззасоби на мікробну 
контамінацію – 
1проба/2 досл. 
 
 

Загальноосвітня 
школа   І-ІІІ ст. №4 

вул. Шахтарської 
Слави, 28 

 Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та після 
фільтру -  2 пр./ 14досл. 
Класи: 
Визначення рівня 
освітленості –  
10 проб/ 10досл. 
Визначення показників 
мікроклімату- 
10 вим/10 досл. 
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 

Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно – показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10 проб/20 досл. 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та 
після фільтру – 
2проби/10 досл;  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 чол. 
Деззасоби на мікробну 
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приміщень (робоче місце 
лаборанта/ 
вчителя)   – 1 пок./досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації –  
1проба/1 досл. 

контамінацію – 
1 проб /2 досл. 
 
 

Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. №5 

вул. Гагаріна, 39 Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та після 
фільтру -   2 пр. /14 досл. 
Класи: 
Визначення рівня 
освітленості – 10 пр/10 
досл 
Визначення показників 
мікроклімату- 
10 вим/30 досл 
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень (робоче місце 
лаборанта/ 
вчителя ) – 1 пок./3досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації –  
1 проба/1 досл. 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно – показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10 проб/20 досл. 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та 
після фільтру – 
2 проби/10 досл;  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 чол. 
Деззасоби на мікробну 
контамінацію - 
1 проба/2 досл. 
 
 

Листопад 

ДПТНЗ 
«Першотравенський 
гірничий ліцей» 

вул. Шахтарської 
Слави, 16 

Харчоблок: 
Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до та після 

 Харчоблок: 
 Змиви на визначення 
санітарно – показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10 проб/20 досл 

Квітень 
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фільтру -   2 проби/14 
досл. 
Класи: 
Визначення рівня 
освітленості – 10 проб/10 
досл 
Визначення показників 
мікроклімату-10вим/30 
досл 
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень (робоче місце 
лаборанта/ 
/вчителя -1 пок/ 3досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації – 1проба/1 
досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до та 
після фільтру – 
2 проби/10 досл; 
Змиви з овочів на   
наявність збудників 
ієрсініозів – 
5 проб/15 досл 
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 4 чол. 
 Деззасоби на мікробну  
контамінацію-1проба/2 
досл. 

Петропавлівський 
район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петропавлівська 
ЗОШ 1-111ст.  № 1 

Смт.Петропавлівк
а, вул.Шкільна 11 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл 
Кабінет хімії: 

Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\5досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 4 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 

Жовтень 
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Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

контамінацію- 
1пр\2досл 
Дослідження змивів з 
овочів на наявність 
збудників ієрсініозів- 
5пр\15досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками ( питний 
фонтанчик) – 1пр\5досл 

Петропавлівська 
ЗОШ 1-111ст. №2 

Смт.Петропавлівк
а, вул.Соборна 23 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\5досл 
Питний фонтанчик – 
1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10пр\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
МО(ЛКП)-10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними  
показниками   -1пр\5 
досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 4 чол. 
Питний фонтанчик – 
1пр\5досл  
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1пр\2досл 

 Жовтень 

Самарська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Самарське, 
Вул.Шкільна 2 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 

Жовтень 
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фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\5досл 
Питний фонтанчик – 
1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10пр\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

санітарно-показових 
МО(ЛКП)-10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними  
показниками   -
1пр\5досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 чол. 
  Питний фонтанчик -
1пр\5досл 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1пр\2досл 

Богинівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Богинівка, 
Вул.Шкільна 1 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\5досл 
Питний фонтанчик – 
1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл  
Кабінет хімії: 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
МО(ЛКП)-10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними  
показниками   -1пр\5 
досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2чол. 
  Питний фонтанчик -
1пр\5досл 
Дослідження 
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Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1пр\2досл    

Новоселівська ЗОШ 
1-111ст. 

С.Українське, 
Вул.Шкільна,1 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\5досл 
Питний фонтанчик 
1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10\вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
МО(ЛКП)-10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними  
показниками   – 
1пр\5досл   
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 чол. 
 Питний фонтанчик – 
1пр\  
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1\2 
 

Жовтень 

Васильківська ЗОШ 
1-111ст. 

С.Васильківське, 
Вул.Молодіжна 3а 

  Визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\13досл 
Питний фонтанчик -
1пр\13досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
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Контроль показників 
мікроклімату -10вим\ 
\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

показниками – 
1пр\3досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
( питний фонтанчик) – 
1пр\3досл 

Дмитрівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Дмитрівка, 
Вул.Шкільна 30 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\13досл 
Локальна свердловина – 
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1 Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 

Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій –2чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
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вчителя) 1 пок./3 досл. безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
Локальна свердловина 
– 1пр\3досл 

Миколаївська ЗОШ 
1-111ст. 
 

С.Миколаївка, 
Вул.Свободна,1а 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\13досл 
Локальна свердловина – 
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1кпр\1досл 
 Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл 
 Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3чол. 
 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
Локальна свердловина 
– 1пр\3досл 

 Листопад 

Троїцький НВК 
 

С.Троїцьке,  
вул.Шкільна,13 

 Визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 

Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 

Листопад 
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показниками  
Харчоблок-1пр\20досл 
Питний фонтанчик – 
1пр\13досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\30досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл 
 Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
Питний фонтанчик- 
1пр\3досл 

Лозівська ЗОШ 1-
111ст. 
 

С. Лозове, 
Вул. Центральна 
70 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\13досл 
Локальна свердловина – 
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 

Листопад 
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відповідність концентрації 
-1кпр\1досл 

інфекцій – 2 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
Локальна свердловина 
– 1пр\3досл 

Олександропільськи
й НВК 

С.Олександропіль
, 
Вул.Шкільна, 13 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\13досл 
Локальна свердловина – 
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1кпр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  

Жовтень 
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Локальна свердловина 
– 1пр\3досл 

Чумаківська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Чумаки, 
Вул.Центральна 
48 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
 Питний фонтанчик -
1пр\13досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл   

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками ( питний 
фонтанчик)  -1пр\3досл 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
   

Листопад 

Петрівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Петрівка,  
Вул.Центральна  

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\20досл 
Питний фонтанчик – 
1пр\13досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1кпр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 

Листопад 
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Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
Питний фонтанчик – 
1пр\3досл 

 Хорошівська ЗОШ 1-
111ст 

С.Хороше, 
Вул.Стаханівська 
24 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\5досл  
Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-  
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками (питний 
фонтанчик) – 1пр\5досл 

Жовтень 

Дмитрівська ЗОШ 1-
11ст. 

С.Дмитрівка, 
Вул.Вишнева 40 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\13досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 

Листопад 
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Локальна свердловина – 
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1кпр\1досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл. 
 Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 1 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
Локальна свердловина 
– 1пр\3досл 

Олефірівська ЗОШ 
1-11ст. 

.Олефірівка, 
Вул.Шевченка 1 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\13досл 
Локальна свердловина – 
1пр\20досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\30досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10вим\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1кпр\1досл 

 Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\3досл 
 Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 1 чол. 
Дослідження 

Листопад 
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дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками  
Локальна свердловина 
– 1пр\3досл 

 Петропавлівське 
відділення 
Межівського ПТУ 

Смт.Петропавлівк
а, 
 Вул.Садова 76 

Визначення безпечності та 
якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 
Контроль рівня 
освітленості-10пр\10досл 
Контроль показників 
мікроклімату -
10пр\30досл 
Дезрозчин на 
відповідність концентрації 
-1пр\1досл  
Кабінет хімії: 
Визначення показників 
повітря закритих 
приміщень  
Робоче місце лаборанта/ 
вчителя) 1 пок./3 досл. 

Харчоблок: 
Змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП) 
– 10пр\20досл 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками – 
1пр\5досл 
 Обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 1 чол. 
Дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію- 
1пр\2досл 
 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками ( питний 
фонтанчик) – 1пр\5досл 

Квітень 

Межівський район 1. Сільський с. Новопетровське - визначення безпечності -визначення  
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комунальний заклад 
освіти 
«Новопетровський 
навчально – 
виховний комплекс 
«загаль-ноосвітній 
навчальний заклад І 
ступеня – 
дошкільний 
навчальний заклад» 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

пер. Шкільний,1; 
 

та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 проб/30 
досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10 проб/20 досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 1проб/3досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1 проба/2 
досл. 
 
 

 
 
 
 
 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Сільський 
комунальний заклад 
освіти «Маліївський 
навчально – 
виховний комплекс 
«загальноосвітній 
навчальний заклад І 
ступеня – 
дошкільний 
навчальний заклад» 
-харчоблок    
 

с.Маліївське, вул. 
Набережна, 7 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10 проб/20 досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 

 
 
Вересень 
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-кабінети 

 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл., 
 - визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

інфекцій – 1проб/3досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1 проба/2 
досл. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Демуринська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

смт.Демурине, 
вул. 
Першотравен-
ська,2 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проба/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 дослід. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10 проб/20 досл.  
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1 проба/2 
досл. 
 
 

 
 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Районний 
комунальний заклад 
освіти НВК 
«Межівська СЗШ І-ІІ 
ступенів - аграрний 

смт. Межова ,вул. 
Сонячна, 8 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 проба/7 
досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1 проба/5 

 
 
 
Вересень 
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ліцей –інтернат. 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10 проб/20 досл. 
. обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1 проба/2 
досл. 
-дослідження змивів 
овочів на ієрсиніози-5 
проб/15 досл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

5. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Межівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№1» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 

смт. Межова ,вул. 
Учительська, 7; 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 проба/7 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -1 
проба/1 досл. 
 
 
 
 
 
 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1 проба/5 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10 проб/20 досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 

 
 
Вересень 
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-кабінети 

 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

контамінацію-1 проба/2 
досл. 
-дослідження змивів 
овочів на ієрсиніози-5 
проб/15 досл. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

6. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Межівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№2» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

смт. Межова ,вул. 
Будьонного, 33 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 проба/7 
досл 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проба/1 досл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1 проба/5 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10 проб/20 досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1 проба/2 
досл. 
-дослідження змивів 
овочів на ієрсиніози-5 
проб/15 досл. 
 
 

 
 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. Районний с. Антонівське  - визначення безпечності -визначення  
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комунальний заклад 
освіти 
«Антонівський 
загальноосвітній 
навчальний заклад І 
ступеня» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
кабінети 

вул. Піонерська, 
26 
 

та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -1 
пр./1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10вим./30 
досл. 
 - визначення показників 
рівня освітленності-10 
пр./10 досл. 

безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10пр./20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1пр./2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 1проб/3досл 
 
 

 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. Районний 
комунальний заклад 
освіти 
«Богданівський 
навчально- виховний 
комплекс 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад І 
ступеня» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 

с.Богданівка, 
вул.Центральна, 8 
 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1пр./7 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1пр./1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1пр./5 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10пр./20досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 

Вересень 
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-кабінети 

мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
  

9. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Веселівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

с. Веселе, вул. 
Капустіна, 6 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 
досл 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1проба/2 
досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10. Районний 
комунальний заклад 
освіти 
«Володимирівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
 

с. Володимирівка 
вул.Комсомольськ
а, 
22 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 

 
Вересень 
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-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 3проб/9досл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Зорянська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

с. Зоряне, вул. 
Чапаєва,16 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

12. Районний с. Іванівка,  вул. - визначення безпечності -визначення Вересень  
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комунальний заклад 
освіти «Іванівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

Шкільна, 1 
 

та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13. Районний 
комунальний заклад 
освіти 
«Новогригорівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 

с. Новогригорівка 
вул. Центральна, 
56 
 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 

Вересень 
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-кабінети 

 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 1проб/3досл 
 
 

 
 
 
  

14. Районний 
комунальний заклад 
освіти 
«Новопавлівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

с. Новопавлівка  
вул. Сташкова, 29 
 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15. Районний 
комунальний заклад 
освіти 
«Новопавлівська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

с. Новопавлівка  
вул. 
Комунарівська,44 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 

 
 
 
Вересень 
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№2» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
кабінети 

заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16. Районний 
комунальний заклад 
освіти 
«Новопідгороднян-
ськасередня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступе-
нів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

с. Новопідгороднє  
вул. Леніна,23 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

Вересень 
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17. Районний 
комунальний заклад 
освіти 
«Преображенський 
загальноосвітній 
навчальний заклад І 
ступеня» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

с. 
Преображенка,вул
. Шкільна,1а 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-
1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 

 
Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Райпільська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 

с. Райполе,вул. 
Центральна, 2 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-

Вересень 
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-кабінети 

 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

1проб/2досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

19. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Слав`янська 
середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

с. Слав’янка, вул. 
Шевченка,18 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками --2 
проби/6 досл. 
 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1проба/2 
досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
Вересень  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20. Районний 
комунальний заклад 
освіти «Український 

с. Українка, вул. 
Леніна, 35 
 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 

 
Вересень 
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загальноосвітній 
навчальний заклад І 
ступеня» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-кабінети 

показниками -2 проби/25 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

мікробіологічними 
показниками -2 проби/6 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)- 
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1проба/2 
досл. 
-обстеження персоналу 
на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 21. ДПТНЗ 
«Межівське 
професійно-технічне 
училище» 
 
-харчоблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смт.Межова, 
вул.Сонячна,2 

- визначення безпечності 
та якості питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1проба/7 
досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на відповідність 
заданій концентрації  -
1проб/1 досл. 
 
 
 
 
 
 

-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1пр./5 
досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів (ЛКП)-
10проб/20 досл. 
-дослідження 
дезрозчину на мікробну 
контамінацію-1проба/2 
досл. 
-обстеження персоналу 

Вересень 
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-кабінети 

-визначення показників 
мікроклімату-10 
вимірів/30 досл. 
- визначення показників 
рівня освітленності-10 
проб/10 досл. 

на кишкову групу 
інфекцій – 2проб/6досл 
 
 

 
 
  

 
Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табір з денним 
перебуванням на базі 
ЗОШ  І-ІІІ ст. №1  
     

вул. Кобзаря, 10 Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показникам  до 
фільтру та після 
фільтру -2 пр. /14 
досл. 

 Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до 
фільтру та після 
фільтру - 
2 пр/10 досл. 

Травень 

Табір з денним 
перебуванням на базі 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

вул. Ювілейна, 12 Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до 
фільтру та після 
фільтру -2пр/14 досл 

Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до 
фільтру та після 
фільтру -2 пр./10 досл 

Травень 

Табір з денним 
перебуванням на базі 
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

вул. Горького, 15 Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до 

Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до 

Травень 
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фільтру та після 
фільтру -2 пр/14 
досл 

фільтру та після 
фільтру – 
2 пр/10 досл. 

Табір з денним 
перебуванням на базі 
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

вул. Шахтарської 
Слави, 28 

Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до 
фільтру та після 
фільтру -2 пр/14 
досл. 

Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до 
фільтру та після 
фільтру - 
2 пр/10 досл. 

Травень 

Табір з денним 
перебуванням на базі 
ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

вул. Гагаріна, 39 Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками до 
фільтру та після 
фільтру -2 пр. /14 
досл. 

Харчоблок: 
Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками до 
фільтру та після 
фільтру - 
2 пр/10 досл 

Травень 

Петропавлівський 
район 

Табір з денним 
перебуванням на базі 
ЗОШ 

      

Петропавлівська ЗОШ 
1-111ст.  № 1 

смт.Петропавлівк
а, вул.Шкільна 11 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\5досл 
Питний фонтанчик-
1пр\5досл 

травень 

 Петропавлівська ЗОШ 
1-111ст. №2 

Смт.Петропавлівк
а, вул.Соборна 23 

 Визначення 
безпечності та якості 

Визначення 
безпечності та якості 

 Травень 
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питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 

питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\5досл 
Питний фонтанчик-
1пр\5досл 

 Самарська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Самарське, 
Вул.Шкільна 2 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\5досл 
Питний фонтанчик-
1пр\5досл 

Травень 

 Богинівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Богинівка, 
Вул.Шкільна 1 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\5досл 
Питний фонтанчик-
1пр\5досл 

Травень 

 Новоселівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Українське, 
Вул.Шкільна,1 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\5досл 
Питний фонтанчик-
1пр\5досл 

травень 

 Васильківська ЗОШ 1- С.Васильківське,  Визначення Визначення Травень 
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111ст. Вул.Молодіжна 3а безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Питний фонтанчик -
1пр\13досл 

безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 
Питний фонтанчик-
1пр\3досл 

  
Дмитрівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Дмитрівка, 
Вул.Шкільна 30 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\13досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 
Локальна 
свердловина-
1пр\3досл 

Травень 

 Миколаївська ЗОШ 1-
111ст. 
 

С.Миколаївка, 
Вул.Свободна,1а 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\13досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 
Локальна 
свердловина-
1пр\3досл 

Травень 

 Троїцький НВК 
 

С.Троїцьке,  
вул.Шкільна,13 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 

травень 
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Питний фонтанчик -
1пр\13досл 

Питний фонтанчик-
1пр\3досл 

 Лозівська ЗОШ 1-
111ст. 
 

С. Лозове, 
Вул. Центральна 
70 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\13досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 
Локальна 
свердловина-
1пр\3досл 

Травень 

  
Олександропільський 
НВК 

 
С.Олександропіль
, 
Вул.Шкільна, 13 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\13досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 
Локальна 
свердловина-
1пр\3досл 

 
Травень 

 Хорошівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Хороше, 
вул.Стаханівська,
2 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\5досл 
Питний фонтанчик -
1пр\5досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\5досл 
Питний фонтанчик-
1пр\5досл 

Травень 

 Петрівська ЗОШ 1-
111ст. 

С.Петрівка, 
вул.Центральна 
24 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 

травень 
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показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\13досл 

показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 
Локальна 
свердловина-
1пр\3досл 

  
Дмитрівська ЗОШ 1-
11ст 

 
С.Дмитрівка,вул.
Вишнева 40 

 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками  
Харчоблок-
1пр\13досл 
Локальна 
свердловина -
1пр\13досл 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками : 
Харчоблок-  
1пр\3досл 
Локальна 
свердловина-
1пр\3досл 

 
Травень 

Межівський район 1.Комунальний заклад 
«Районний позаміський 
заклад оздоровлення та 
відпочинку « Лілія» 
Межівської районної 
ради» (позаміський) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Філія, 
вул.Калініна,63 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -
4проби/32 досл. 
-дослідження  дез. 
розчину на 
відповідність заданій 
концентрації  -2 
проби/2 досл. 
 
 
 
 
 
 
 

Харчоблок 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками- 
4проби/12 досл. 
-змиви на визначення 
санітарно-показових 
мікроорганізмів 
(ЛКП)-20 проб/40 
досл. 
-дослідження 
дезрозчину на 
мікробну 
контамінацію-2 
проби/4 досл. 
-обстеження 
персоналу на кишкову 

 
Травень 
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-Учбовий корпус: 
-визначення 
показників 
мікроклімату 6 
вимірів/18 досл., 
 - визначення 
показників рівня 
освітленності-6 
проб/6 досл. 
-санітарно-хімічні 
дослідження грунту-
2 проби/2 досл. 
-санітарно-хімічні 
дослідження 
річкової води-2 
проби/32 досл. 
 

групу інфекцій-14 
проб/42 досл. 
-Учбовий корпус: 
-санітарно-
бактеріологічні 
дослідження грунту-2 
проби/4 досл. 
-виявлення збудників 
паразитарних 
захворювань у піску-2 
проби/4 досл. 
-санітарно-
бактеріологічні 
дослідження річкової 
води-2 проби/18 досл. 

 
 
 
Травень 

2. Пришкільний табір з 
денним перебуванням 
«Соняшик» Межівська 
СЗШ І-ІІІ ст. №1  
 

 смт. Межова 
вул. Учительська, 7  
тел.62-7-89 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 
проба/7 досл. 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками - проби/5 
досл. 

 
 
Травень 

3. Пришкільний табір з 
денним перебуванням 
«Світанок» МАЛІ  
 
 

смт. Межова вул. 
Сонячна, 8 тел. 61-
7-01 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 
проба/7 досл. 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1 
проба/5 досл. 
 

 
 
Травень  

4. Пришкільний табір з с. Іванівна Харчоблок: Харчоблок:  
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денним перебуванням 
«Юність» Іванівська  
СЗШ І-ІІІ ст. 
 

вул. Шкільна,1 
тел. 96-7-16 

- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 

 
Травень 

5. Пришкільний табір з 
денним перебуванням 
«Старт» Новопавлівська 
СЗШ І-ІІІ ст. №1  
 
 

с. Новопавлівка 
вул. Сташкова,29 
тел 99-3-47 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл 

 
Травень 

6. Пришкільний табір з 
денним перебуванням 
«Веселка» Слав’янська 
СЗШ І-ІІІ ст. 
 
 

с. Слав’янка 
вул. Шевченка,18 
тел. 94-3-30 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 
 

 
 
 
Травень 

7. Пришкільний табір з 
денним перебуванням 
«Пролісок» 
Володимирівська СЗШ І-
ІІІ ст.  

с. Володимирівка 
вул. 
Комсомольська,22 
тел. 95-6-24 

Харчоблок 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

Харчоблок 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 

 
 
Травень 

8. Пришкільний табір з 
денним перебуванням 
«Сонечко» Веселівська 
СЗШ І-ІІІ ст. 
 
 
 

с. Веселе 
вул. Капустіна,6 
тел. 95-4-46 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 

 
 
 
 
Травень 
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9. Пришкільний табір з 
денним перебуванням 
«Сонечко» 
Новопавлівська СЗШ І-ІІІ 
ст. № 2 
 
 
 

с. Новопавлівка 
вул.Комунарівська4
4 тел.99-5-68 

Харчоблок- 
визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

Харчоблок 
-визначення  
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 

 
 
 
Травень 

10. Пришкільний табір 
з денним перебуванням 
«Горицвіт» 
Новопідгороднянська 
СЗШ І-ІІІ ст.  
 

с. Новопідгороднє 
вул. Леніна, 23 
тел. 96-2-83 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 
 

 
 
Травень 

11. Пришкільний табір 
з денним перебуванням 
«Веселка» Райпільська 
СЗШ І-ІІІ ст. 
 
 

с. Райполе 
вул. Центральна,2 
 тел. 96-6-22 

Харчоблок 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 
 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 
 

 
 
 
Травень 

12. Пришкільний табір 
з денним перебуванням 
«Світанок» Межівська 
СЗШ І-ІІІ ст.  № 2  
 

смт. Межова вул. 
Будьонного, 
33 тел.62 – 1-56 

Харчоблок 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -1 
проба/7 досл. 

Харчоблок: 
визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -1 
проба/5 досл. 

 
 
Травень 

13. Пришкільний табір 
з денним перебуванням 
«Посмішка» Зорянська 
СЗШ І-ІІІ ст.  

с. Зоряне 
вул. Чапаєва,16 
тел. 94-2-25 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 

 
 
Травень 



384 
 

 фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 

14. Пришкільний табір 
з денним перебуванням 
«Перлина» Демуринська 
СЗШ І-ІІ ст.  
 

смт. Демурине 
вул. 
Першотравенська, 2 
 тел.95-3-12 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

Харчоблок:-
визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 

 
Травень 

 15. Пришкільний табір 
з денним перебуванням 
«Сонечко» 
Новогригорівська СЗШ І-
ІІІ ст.   
 
 

с.Новогригорівка 
вул. Центральна, 
56 тел.94-5-21 

Харчоблок: 
- визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико-хімічними 
показниками -2 
проби/25 досл. 

Харчоблок: 
-визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками -2 
проби/6 досл. 

 
 
 
Травень 

 
 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
м. Першотравенськ КЗО «Першотравенська 

загальноосвітня 
спеціальна школа  – 
інтернат» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

вул. Шкільна, 12   Кабінети: 
Визначення рівня 
освітленості – 10 
проб/10 досл 
Визначення 
показників 
мікроклімату- 
10 вим/30 досл 
Кабінет хімії: 
Визначення 
показників повітря 

 Учбовий корпус: 
Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками – 
1 проба/5 досл 
Деззасоби на 
мікробну 
контамінацію – 

Березень 
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закритих приміщень 
(робоче місце 
лаборанта/вчителя )  – 
1 пок/досл. 
Дезрозчин на 
відповідність заданій 
концентрації –  
2 проби/2 досл. 

1 проба/2 досл 
Гуртожиток: 
Деззасоби на 
мікробну 
контамінацію – 
1 проба/2 досл 
Територія: 
Дослідження 
грунту  на 
санітарно – 
мікробіологічні 
показники – 
2 проби /6 досл. 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопровода 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водогін  «Дніпро -
Західний Донбас»  

Майданчик №10 Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1проба /9 досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел 
– 1 проба/4досл. 

 
Квітень 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел 

травень 
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джерел  -  
1проба /29 досл. 

– 1 проба/4 досл. 
 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1 проба /9 досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел 
– 1 проба /4 досл. 
 

червень 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1 проба/9 досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел - 
1 проба/4 досл. 
 

липень 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1 проба/29 досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел 
–  
1 проба/4 досл. 

серпень 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 

вересень 
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розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1 проба/ 9 досл. 

розподільчу мережу з 
поверхневих джерел 
– 1 проба /4 досл. 
 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1 проба/ 9 досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел -  
1 проба/ 9 досл. 

жовтень 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1проба/ 29 досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел - 
1 проба/4 досл. 
 

листопад 

  Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
фізико – хімічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу 
з поверхневих 
джерел  -  
1 проба/ 9 досл. 

Визначення 
безпечності та якості 
питної води за 
мікробіологічними 
показниками перед її 
надходженням в 
розподільчу мережу з 
поверхневих джерел - 
1 проба/4 досл. 
 

грудень 
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Петропавлівський р-н Петропавлівський 
водопровід 

Кран ВНС Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за фізико-
хімічними 

показниками з 
підземних джерел 

– 1пр\19досл 

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

підземних джерел - 
1пр\4досл 

 
 
 
 
 
 
 

Квітень 
Визначення 

безпечності та 
якості питної води 

за фізико-
хімічними 

показниками з 
підземних джерел 

1пр\9досл 

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

підземних джерел 
1пр\4досл 

Липень 

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за фізико-
хімічними 

показниками з 
підземних джерел 

1пр\9досл 

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

підземних джерел 
1пр\4досл 

Листопад 

 Богинівський 
водопровід 

         Кран ВНС Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
– 1пр\19досл 

Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками з 
підземних джерел -  
         1пр\4досл 

  
Липень 
Квітень 
Листопад 
 
 
 
Липень 

 Визначення 
безпечності та 
якості питної води 

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 

Квітень 
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за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
1пр\9досл   

за 
мікробіологічними 

показниками з 
підземних джерел 

1пр\4досл 
Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
1пр\9досл                                              

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

підземних джерел 
1пр\4досл 

Листопад 

 Хорошівський 
водопровід 

         Кран ВНС Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
– 1пр\19досл 

Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками з 
підземних джерел -  

1пр\4досл 

  
  
 
 
 
 
 
Жовтень  

 Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
1пр\9досл   

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

підземних джерел 
1пр\4досл 

травень 

Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

серпень 
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підземних джерел 
1пр\9досл                                              

підземних джерел 
1пр\4досл 

 Український 
водопровід 

         Кран ВНС Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
– 1пр\19досл 

Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками з 
підземних джерел -  
        1пр\4досл 

  
 
 
 
 
 
 
Листопад 

Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
1пр\9досл   

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

підземних джерел 
1пр\4досл 

Червень 

Визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками з 
підземних джерел 
1пр\9досл                   

Визначення 
безпечності та 

якості питної води 
за 

мікробіологічними 
показниками з 

підземних джерел 
1пр\4досл 

вересень 

Межівський район ДОКП «Межівський 
комунсервіс» 

с. Тарасівка, головна 
споруда II підйому 

- визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками- 
4проби/45 досл. 

-визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками -4 
проби/16 досл. 

березень,  
 

  - визначення 
безпечності та 

-визначення 
безпечності та 

червень, 
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якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками- 
4проби/45 досл. 

якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками -4 
проби/16 досл. 

  - визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками- 
4проби/45 досл. 

-визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками -4 
проби/16 досл. 

вересень 

  - визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за фізико-
хімічними 
показниками- 
4проби/45 досл. 

-визначення 
безпечності та 
якості питної води 
за 
мікробіологічними 
показниками -4 
проби/16 досл. 

листопад 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

Петропавлівський 
район 

р. Самара, с. Маломиколаївка 4 проби /40досл 18 проб /72 досл червень 
липень 
серпень 
вересень 

Межівський район р. Вовча 4 проби/36 досл. 18 проб/36 досл. Червень  
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Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вул. Кобзаря, 15а Визначення фізико –
хімічних показників  стану 
грунту на дитячих 
майданчиках міста –  
1 проба /3 досл. 

 Визначення  санітарно –
мікробіологічних показників   
стану грунту на дитячих 
майданчиках міста – 1пр/2 досл. 

Травень 

вул. Кобзаря, 22  Визначення фізико –
хімічних показників  стану 
грунту на дитячих 
майданчиках міста –   
1 проба /3 досл. 

  Визначення  санітарно –
мікробіологічних показників   
стану грунту на дитячих 
майданчиках міста – 1 пр./2 досл. 

Червень 

вул. Молодіжна, 55 Визначення фізико –
хімічних показників  стану 
грунту на дитячих 
майданчиках міста –  
 1 проба /3 досл. 

  Визначення  санітарно –
мікробіологічних показників   
стану грунту на дитячих 
майданчиках міста – 1 пр./2 досл. 

Липень 

вул. Молодіжна, 63 Визначення фізико –
хімічних показників  стану 
грунту на дитячих 
майданчиках міста –  
 1 проба /3 досл. 

  Визначення  санітарно –
мікробіологічних показників   
стану грунту на дитячих 
майданчиках міста – 1 пр./2досл. 

Липень 

вул. Чайковського, 3  Визначення фізико –
хімічних показників  стану 
грунту на дитячих 
майданчиках міста –   
1 проба /3 досл. 

 Визначення  санітарно –
мікробіологічних показників   
стану грунту на дитячих 
майданчиках міста – 1 пр./2 досл. 

Липень 

Парк «Веселка»  Визначення фізико –
хімічних показників  стану 
грунту на дитячих 
майданчиках міста –   
1 проба /3 досл. 

  Визначення  санітарно –
мікробіологічних показників   
стану грунту на дитячих 
майданчиках міста – 1 пр./2 досл. 

Серпень 

вул. Горького, 9  Визначення фізико –
хімічних показників  стану 
грунту на дитячих 

 Визначення  санітарно –
мікробіологічних показників   
стану грунту на дитячих 

Серпень 
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майданчиках міста –   
1 проба /3 досл. 

майданчиках міста – 1 пр./2 досл. 

 
Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 
Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення 

(місяць) 
м. Першотравенськ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котельня «Південна» (під факельна 
зона,точка на селітебній території в 
залежності від направлення 
факелу) 

Визначення безпечності атмосферного повітря 
для життєдіяльності людини в  підфакельній зоні 
котельні -108 проб/ 108 досл 

Березень – квітень, 
жовтень – листопад 

Котельня «Центральна» 
(під факельна зона,точка на 
селітебній території в залежності 
від направлення факелу) 

Визначення безпечності атмосферного повітря 
для життєдіяльності людини в  підфакельній зоні 
котельні -108 проб/108 досл 

Березень - квітень, 
жовтень - листопад 

Автомагістраль по  
вул. Горького, 1 

Визначення безпечності атмосферного повітря 
для життєдіяльності людини на автомагістралях 
міста -12 проб/ 12 досл. 

Березень 

Автомагістраль в районі 
автостанції  

 Визначення безпечності атмосферного повітря 
для життєдіяльності людини на автомагістралях 
міста -12 проб / 12 досл. 

Червень 

Автомагістраль (стоянка АТБ)  Визначення безпечності атмосферного повітря 
для життєдіяльності людини на автомагістралях 
міста -12 проб/12 досл. 

Серпень 

Автомагістраль біля магазину             
«Південний» (стоянка таксі)   

Визначення безпечності атмосферного повітря 
для життєдіяльності людини на автомагістралях 
міста -12 проб/12 досл. 

Грудень 

Селітебна територія,                             
вул. Гагаріна, 39 

Визначення безпечності атмосферного повітря 
для життєдіяльності людини на автомагістралях 
міста -12 проб/12 досл. 

Квітень 

Селітебна територія,                           
вул. Шкільна, 24 

Визначення впливу викидів вугільних котелень 
на стан атмосферного повітря міста – 
24 проб/24 досл. 

Листопад 
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Моніторингові дослідження стічної води на вібріофлору 
 
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1. 

м. Першотравенськ: Інфекційне відділення 
КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР»,  
вул. Шахтарської Слави, 1.  

17 проб / 34 досл. 01.06.- 01.10. 1 раз на тиждень 
 

2 

м. Першотравенськ: Дільниця «Очисні 
споруди» Першотравенського МЖКП, с. 
Миколаївка, вул. Зелена, 1. 
 

9 проб / 18 досл. 01.06.- 01.10. 2 рази в місяць 

 
 

Моніторингові дослідження стічної води на мікробіологічні показники 
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1. м. Першотравенськ: Інфекційне відділення 
КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР»,  
вул. Шахтарської Слави, 1.  

17 проб / 51 досл. 01.06.- 01.10. 1 раз на тиждень 
 

 
 
 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1. Петропавлівський район, с. 
Маломиколаївка, р. Самара 

17 проб / 34 досл  01.06.2017 р- 01.10.2017 р. 1 раз на тиждень 
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Моніторингові дослідження води відкритих водойм у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження 
біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на вібріофлору  

 
№ 
з/п 

Район Кількість проб Термін доставки проб Періодичність 

1. Петропавлівський район, с. 
Маломиколаївка , р. Самара 

1проба /2 досл   вересень 

 
 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 Межівський район 17 проб/34 досл. Червень-вересень  1 раз на тиждень 
 
 

Моніторингові дослідження води стічної на вібріофлору 
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 
 ДОКП «Межівський комунсервіс» 
очисні 
 
 
   

9 проб/18 досл. 01.06-30.09 1 раз на 2 тижні 
протягом 4-х місців  

 
 
 

Моніторингові дослідження змивів з овочів у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження біологічних 
факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсініозів  

 
№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1. ВСП «Першотравенський 
МРВЛД ДУ 
«Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

10 проб / 30 досл.   до 24.03.17 
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План - графік доставки зразків поживних середовищ (лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ відділу 
дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  

 

№ 
з/п 

Район Терміни доставки  
для перевірки на ростові та 

інтегруючі властивості 

Періодичність 

1. ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ 
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 21.03-24.03.2017 р. 1 раз на рік 

 
Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 

 

№
 з

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських очисних 
споруд (до 
очистки), 

кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м.Першотравенськ: 

 
- - щомісячно  12 проб /  

24 дослідження 
12 проб /  

24 
дослідження 

- Проби 
відбираються та 
доставляються 
для досліджень до 
ДУ 
«Дніпропетровськ
ий ОЛЦ МОЗ 
України» 
 2 Межівський район  - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
- - Проби 

відбираються та 
доставляються 
для досліджень до 
ДУ 
«Дніпропетровськ
ий ОЛЦ МОЗ 
України» 
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План моніторингових досліджень, що проводяться  

ВСП  «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень» ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
 

м.Синельникове, Синельниківський район 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 
 
 

Адмінтериторія 
 
 
 
 
 
 
м.Синельникове, 
Синельниківський 
район 
 

Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні 
аналізів/досліджень 

мікробіологічні 
аналізів/досліджень 

КЗ «Синельниківська 
ЦРЛ»ДОР» 

м. Синельникове,  
вул. Миру, 52 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах  
28/28 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
180/540; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  30/60; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 20/60; 
4.Обстеження персоналу 
на носійство пат. 
стафілококу -  90/180 
5. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  –  33/33 

Березень  
 

КЗОЗ «Синельників- юридична адреса:     
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ський районний 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

»Синельниківської 
рай. ради»:  

м. Синельникове,  
вул.  Гоголя,19 
 

Лікувально-
профілактичні 
заклади 
Славгородської 
амбулаторії ЗПСМ 

 

сел. Славгород,  
вул. Космонавтів, 33 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах 
3/3 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  – 3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 5/15; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  – 3/3 

Липень 

Лікувально-
профілактичні 
заклади Роздорської 
амбулаторії ЗПСМ 

с. Роздори,  
вул. Виконкомівська, 7 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 3/3 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 5/15; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію – 9/9 

Травень 
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Лікувально-
профілактичні 
заклади Кислянської 
амбулаторії ЗПСМ 

с. Кислянка,  
вул. Виконкомівська, 2 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 3/3 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  –  5/15; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  –  9/9 

Червень 
 

Лікувально-
профілактичні 
заклади 
Першотравенської 
амбулаторії ЗПСМ 

с. Первомайське, 
вул.50 років жовтня, 52 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах  - 3/3 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  – 3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 15/45; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  – 6/6 

Листопад 

Лікувально-
профілактичні 
заклади 
Миролюбівської 
амбулаторії ЗПСМ 

с. Миролюбівка,  
вул. К.Маркса, 44 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 3/3 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  30/60; 
3. Дослідження на якість 

Вересень 
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миття рук медичного 
персоналу  –  5/15; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  –  6/6 
 

Лікувально-
профілактичні 
заклади 
Іларіонівської 
амбулаторії ЗПСМ 

сел. Іларіонове 
 вул. Будьонного,10 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 4/4 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
25/75; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 5/15; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  –  9/9 

Серпень 

Лікувально-
профілактичні 
заклади Майської 
амбулаторії ЗПСМ 

с.Майське,  
пров. Радгоспний, 5 
 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 3/3 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  –  5/15; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 

Жовтень 
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антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  – 3/3 

КЗОЗ «Синельників-
ський міський центр 
первинної медико-са-
нітарної допомоги» 
Синельниківської  
міської ради 

 

юридична адреса: 
м.Синельникове, 
вул..Гагаріна, 2 

   

 Амбулаторія №1 м. Синельникове,  
вул. Миру, 52 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 2/2 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 15/45; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  –  3/3 

Квітень 

 Амбулаторія №2 м. Синельникове,  
вул. Миру, 52 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 2/2 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  – 3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 15/45; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 

Квітень 
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розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  –  3/3 

 Амбулаторія №3 м. Синельникове,  
вул. Виконкомівська,32 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 2/2 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  
15/45; 
2. Матеріал на 
стерильність  –  3/6; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 15/45; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  –  3/3 

Квітень 

 КЗ «Обласний 
госпіталь для 
ветеранів війни»  

сел. Роздори,  
вул. Виконкомівська ,7 

1.Визначення 
активного хлору в   
деззасобах - 3/3 

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів –  
18/54; 
2. Матеріал на 
стерильність – 5/10; 
3. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу – 2/6; 
4. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію – 6/6 

Травень 

 Зайцівське стаціо-
нарне відділення для 

с. Зайцеве 
вул. Колгоспна,2 

1.Визначення 
активного хлору в   

1. Змиви з епідемічно 
значущих об’єктів  –  

Квітень 
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постійного та тирча-
сового перебування 
Синельниківського 
територіального 
центру 

деззасобах - 2/2 18/54; 
2. Дослідження на якість 
миття рук медичного 
персоналу  – 2/6; 
3. Дослідження 
дезінфекційних 
розчинів, рідкого мила, 
антисептиків на 
бактеріальну 
контамінацію  – 3/3 

 
Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове та  
Синельниківський 
район 

Комунальний  заклад освіти 
Іларіонівський   дошкільний  
навчальний заклад № 2 
«Сонечко»   

52520 смт. Іларіонове,        
вул. Пушкіна 35 

Температура-5/5 
Вологість- 5/5 
Освітлюваність-5/5 

Змиви на БГКП-10/10 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 2 
чол 
Дослідження піску на 
яйця гельмінтів – 1 
проба/1досл. 

листопад 

Комунальний  заклад освіти 
Іларіонівський   дошкільний  
навчальний заклад №3 «Катюша»   
 

52520 смт. Іларіонове,        
вул. Центральна, 6 

Температура-5/5 
Вологість- 5/5 
Освітлюваність-5/5 

Змиви на БГКП-10/10 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій- 4 
чол. 
Дослідження піску на 

листопад 
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яйця гельмінтів – 1 
проба/1досл. 

Комунальний  заклад освіти 
Іларіонівський   дошкільний  
навчальний заклад №1 
«Васильок»   

52520 смт. Іларіонове,        
вул. Красіна 15  

Температура-5/5 
Вологість- 5/5 
Освітлюваність-5/5 

Змиви на БГКП-10/10 
Обстеження 
персоналу 
харчоблоку та 
роздаток на кишкову 
групу інфекцій – 
4чол. 
Дослідження піску на 
яйця гельмінтів – 1 
проба/1досл. 

листопад 

 
Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 
Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове та  
Синельниківський 
район 

Комунальний  
заклад освіти 
загальноосвітня  
школа  I -III  
ступені № 3    
 

52500 м. 
Синельникове , 
вул. 40 років 
Жовтня ,27 

Температура-5/5 
Вологість- 5/5 
Освітлюваність-5/5 

Змиви на БГКП-10/10 
Обстеження персоналу харчоблоку та 
роздаток на кишкову групу інфекцій – 
3 чол 

листопад 

Комунальний  
заклад освіти 
загальноосвітня  
школа  I -III  
ступені №  6   
 

52500 м. 
Синельникове  
вул. К.Курсантів 
,44 

Температура-5/5 
Вологість- 5/5 
Освітлюваність-5/5 

Змиви на БГКП-10/10 
Обстеження персоналу харчоблоку та 
роздаток на кишкову групу інфекцій – 
3 чол 

листопад 

Комунальний  
заклад освіти 
загальноосвітня  
школа  I -III  

52500 м. 
Синельникове  
вул. Миру ,13 

Температура-5/5 
Вологість- 5/5 
Освітлюваність-5/5 

Змиви на БГКП-10/10 
Обстеження персоналу харчоблоку та 
роздаток на кишкову групу інфекцій – 
6 чоловік 

Листопад 
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ступені №  2   
 

 КЗО Раївска ЗОШ-
інтернат 

С.Раївка, 
вул.Таланова, 7 

 Обстеження учнів на носійство 
дифтерійної інфекції – 50чол.  
 
Обстеження учнів на носійство 
менінгококової інфекції – 50чол. 

Жовтень 
 
 
 
 
 
 
Квітень 

 
 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 
 

Адмінтериторія Найменування 
водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове та  
Синельниківський 
район 

Державне 
міжрайонне 
підприємство 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 
«Дніпро-
Західний 
Донбас» 44 
 

52551, 
Дніпропетровська 
обл.,  
м.Синельниківський 
район, с. Воронове   
вул. Дніпровська, 
28. 
Площадка №3 

Дослідження води водопровідної: 
1проба/4дослід 
Кольоровість-1, каламутність-1, запах-
1, присмак-1 

Дослідження води 
водопровідної: 

1проба/5досліджень Визначення 
БГКП,1 
визначення  ЗМЧ-1, визначення 
колі-фагів-1,визначення колі-
індексу води-1, виявлення  
бактерій групи ентерококів-1 

жовтень 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове та  
Синельниківський 

Державне міжрайонне 
підприємство 

Дослідження води водопровідної: 
1проба/4дослід. 

Дослідження води водопровідної: 
1проба/5досліджень 

жовтень 
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район водопровідно-
каналізаційного 
господарства «Дніпро-
Західний Донбас» 44 
52551, Дніпропетровська 
обл., м.Синельниківський 
район с. Воронове    
вул. Дніпровська, 28. 
Площадка №1  

Кольоровість-1, каламутність-1, запах-1, 
присмак-1 

Визначення бактерій групи 
кишкової палочки-1, визначення  
загального мікробного числа-1,  
Визначення колі-фагів-
1,визначення колі-індексу води-
1, 
Виявлення  бактерій групи 
ентерококів-1 

 
Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове 
та  
Синельниківський 
район 

Синельниківське міське 
комунальне підприємство 

«Водоканал» 
м. Синельникове, 

вул. Богми, 26. 

Дослідження води водопровідної:1//1 
 Дослідження на нафтопродукти - 1 

Дослідження ґрунту на наявність яєць 
гельмінтів -1/1 

жовтень 
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План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Царичанський міжрайонний відділ відділ лабораторних досліджень 
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 
Царичанський, Петриківський, Магдалинівський райони 

 
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
 

Адмінтериторія Найменування 
закладу 

Адреса, місце 
розташування 

Тематика 
моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні Мікробіологічні 
Петриківський 
район 

КЗ «Петриківська 
ЦРЛ» ДОР 

Смт. Петриківка, 
вул. Леніна, 56 

Стан системи 
інфекційного 
контролю закладах 
охорони здоров’я та 
моніторинг 
ефективності її 
впровадження  

 

 Бактеріологічний 
контроль 
стерильності 
виробів медичного 
призначення, 
інструментарію 
після стерилізації 
– 2 проби / 4 
дослідження 
 
Санітарно-
мікробіологічні 
дослідження 
об’єктів 
середовища та рук 
медперсоналу 
шляхом 
комплексних 
змивів – 10 проб/ 
20 досліджень 
 

 Травень 
 2017 року 
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Санітарно-
мікробіологічне 
дослідження 
повітря закритих 
приміщень - 3 
проби / 6 
досліджень 
 
Обстеження 
персоналу 
стаціонару 
хірургічного 
відділення на 
бактеріальне 
носійство 
патогенного 
стафілококу -         
13 осіб /26 
досліджень 

Царичанський 
район 

КЗ «Царичанська 
ЦРЛ» ДОР  

смт. Царичанка, 
вул. Царичанська, 
134а 

Організація та 
проведення 
моніторингу заходів 
біобезпеки при роботі 
в мікробіологічних 
лабораторіях (відділах, 
відділеннях) 
лікувально-
профілактичних 
заходів 

 Бактеріологічний 
контроль 
стерильності 
виробів медичного 
призначення, 
інструментарію 
після стерилізації 
– 4 проби / 8 
досліджень 
 
Санітарно-
мікробіологічні 
дослідження 
об’єктів 
середовища та рук 

Вересень 2017 
року 
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медперсоналу 
шляхом 
комплексних 
змивів – 24 проби / 
48 досліджень 
 
Санітарно-
мікробіологічне 
дослідження 
повітря закритих 
приміщень - 4 
проби / 8 
досліджень 
Бактеріологічний 
контроль 
контамінації 
дезрозчинів -             
2 проби / 2 
дослідження 

Магдалинівський 
район 

КЗ «Магдалинівська 
ЦРЛ « ДОР   

смт. Магдалинівка 
вул.Прозорова, б.1 
 

Організація та 
проведення 
моніторингу заходів 
біобезпеки при роботі 
в мікробіологічних 
лабораторіях (відділах, 
відділеннях) 
лікувально-
профілактичних 
заходів 

 Бактеріологічний 
контроль 
стерильності 
виробів медичного 
призначення, 
інструментарію 
після стерилізації 
– 4 проби / 8 
досліджень 
 
Санітарно-
мікробіологічні 
дослідження 
об’єктів 
середовища та рук 

 Вересень 2017 
року 
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медперсоналу 
шляхом 
комплексних 
змивів –24 проби / 
48 досліджень 
 
Санітарно-
мікробіологічне 
дослідження 
повітря закритих 
приміщень - 4 
проби / 8 
досліджень 
 
Бактеріологічний 
контроль 
контамінації 
дезрозчинів-2 
проби, 2 
дослідження 

Петриківський 
район 

 КЗ «Петриківська 
ЦРЛ» ДОР 

смт. Петриківка, 
вул. Леніна,56 

Стан виконання 
дезінфекційно-
стерилізаційних 
заходів та 
протипедикульозних 
заходів    
 

 Бактеріологічний 
контроль 
стерильності 
виробів медичного 
призначення, 
інструментарію 
після стерилізації 
– 4 проби / 8 
досліджень 
Санітарно-
мікробіологічні 
дослідження 
об’єктів 
середовища та рук 

 
Травень 2017 року 
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медперсоналу 
шляхом 
комплексних 
змивів – 24 проби / 
48 досліджень 

 
 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 
фізико-хімічні мікробіологічні 

1 2 3 4 5 6 
Магдалинівський 
район  

Магдалинівський ДНЗ 
№1 

51100,  
смт Магдалинівка,  
вул. Червоноармійська, 
41,  
свердловина 

 
 
 

1 проба,вода 
питна / 19 

досліджень 
 

 
 
 

1 проба, вода питна / 
4 дослідження 

 

 
 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 Магдалинівський ДНЗ 
№2 

51100,  
смт Магдалинівка, 
 вул. Ювілейна, 1,  
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця вересень 
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гельмінтів/1 
дослідження 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 
 

Личківський ДНЗ 51140, с. Личково,  
вул. Леніна, 30,  
 
свердловина 

 
1 проба,вода 

питна / 19 
досліджень 

 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 Пролетарський ДНЗ 51122, с. Пролетарське, 
 вул. Шкільна, 5,  
 
свердловина 

 
1 проба,вода 

питна / 19 
досліджень 

 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
       вересень 

 Котівський ДНЗ 51112, с. Котовка,  
вул. Пушкіна, 15,  
 
свердловина 

 
1 проба,вода 

питна / 19 
досліджень 

 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 

вересень 
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дослідження 
персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 

на кишкову групу 
інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 Гупалівський ДНЗ 51110, с. Гупалівка,  
вул. Стахомова, 20,  
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 17 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 Радянський ДНЗ 51106, с. Радянське,  
вул. Радянська, 16,  
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 Дубравський ДНЗ 51100, с. Дубравка,  
вул. Садова, 8,  
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 17 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 
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пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 

Чернетчинський ДНЗ 

51111, с. Чернетчина,  
вул. Гаркавого, 2,  
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 17 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 

Дмухайлівський ДНЗ 

51115, с. Дмухайлівка,  
вул. Центральна, 5,  
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 17 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 
Заплавський ДНЗ 

51113, с. Заплавка, 
вул.Крупської,20,  
 

 
 

1 проба,вода 

 
 
1 проба,вода питна / 4 

 
 

вересень 
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свердловина питна / 17 
досліджень 

дослідження 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 

Бузівський ДНЗ 

51120, с. Бузівка,  
вул. К.Маркса, 7,  
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 17 
досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 

Ковпаківський ДНЗ 

51121, с. Ковпаківка,  
вул. Центральна, 10 
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 Комунальний заклад 51150, с. Поливанівка,     
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 освіти «Дошкільний 
навчальний заклад 
(дитячий садок) 
загального розвитку 
Поливанівської сільської 
ради»  (Поливанівський 
ДНЗ) 

вул.. Центральна, 2 
 
свердловина 

 
1 проба,вода 

питна / 19 
досліджень 

 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

 

 Комунальний заклад 
освіти «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-
садок) загального 
розвитку «Сонечко» 
Казначеївської сільської 
ради» 
  ( Казначеївський ДНЗ) 

51153, с. Казначеївка,  
вул. Назаренка, 149 
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 19 

дослідження 

 
 
1 проба, вода питна / 
4 дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

  Комунальний заклад 
освіти «Дошкільний 
навчальний заклад 
(дитячий садок) 
загального розвитку 
«Сонечко» 
Очеретуватівської 
сільської ради»    
  (Очеретуватівський 
ДНЗ) 

51165, с. Очеретувате, 
вул. Акопяна,1 
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 19 

дослідження 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 

 
     вересень 
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досліджень 
 

 Комунальний заклад 
освіти «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-
садок «Казка») 
загального розвитку 
Оленівської сільської 
ради»   
(Оленівський ДНЗ) 

с.Оленівка, вул. Леніна 
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 19 

дослідження 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
     вересень 

 

Комунальний заклад 
освіти «Дошкільний 
навчальний заклад 
(дитячий садок) 
загального розвитку 
«Малятко» 
Новопетрівської 
сільської ради»     
 (Новопетрівський ДНЗ) 

с.Новопетрівка, вул. 
Фрунзе,1 
 
свердловина 

 
 

1 проба,вода 
питна / 17 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

вересень 

пісок  1 проба,яйця 
гельмінтів/1 
дослідження 

вересень 

персонал харчоблоку  3 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/6 
досліджень 

 
вересень 

Царичанський район ДНЗ №1  смт. Царичанка,  
кв.50 років Жовтня, 3 «а» 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 ДНЗ №4 смт. Царичанка, 
 вул. Кірова, 89 «г» 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 
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досліджень 
 ДНЗ №5 смт. Царичанка, 

 вул. Бутенко, 2 «а» 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 Бабайківський ДНЗ с. Бабайківка,  
вул. Театральна, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 Китатйгородський ДНЗ с. Китайгород,  
вул. Чкалова, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 Могилівський ДНЗ №1  с. Могилів, вул.. 
Панікахи, 8 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 Могилівський ДНЗ №2  с. Могилів,  
вул.. Центральна, 54 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 Ляшківський ДНЗ с. Ляшківка,  
вул. Центральна, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 Преображенський ДНЗ с. Преображенка,  
вул. Центральна, 35 «а» 
 

 
 

1 проба, вода 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
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свердловина питна / 19 
досліджень 

дослідження липень 

 Прядівський ДНЗ с. Прядівка,  
вул. Калініна, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

 Залеліївський ДНЗ с. Залелія 
вул.Чкалова, 9 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

липень 

Петриківський район Петриківський ДНЗ №1  смт. Петриківка,  
вул. Леніна, 22 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

жовтень 

 Петриківський ДНЗ №2 смт. Петриківка, 
вул. Леваневського, 10 а  
 
 свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

жовтень 

 Іванівський ДНЗ с. Іванівка,  
вул. Кірова, 72 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

жовтень 

 Курилівський ДНЗ смт. Курилівка,  
вул. Жовтнева, 58 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

жовтень 

 Лобойківський ДНЗ с. Лобойківка,  
вул. Пати 
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свердловина 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
жовтень 

 Єлизаветівський ДНЗ с. Єлизаветівка,  
вул. Соборна, 5 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

жовтень 

 Миколаївський ДНЗ с. Миколаївка,  
вул. Берегова, 129 «а» 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

жовтень 

 
Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 
Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 
Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

1 2 3 4 5 6 
Петриківський район Петриківська НЗОШ смт. Петриківка,  

вул.. Шевченко, 3 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

березень 

 Шульгівський НВК с. Шульгівка,  
вул. Комсомольська, 103 
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свердловина 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

квітень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

квітень 

 Гречанівська ЗОШ с. Гречино,  
вул. Шевченко, 3 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

 
квітень 

 Іванівська ЗОШ с. Іванівка,  
вул. Кірова, 58 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

квітень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

квітень 

 Хутірський НВК с. Хутірське,  
вул. Шкільна, 14 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

травень 
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 Червонопартизанська 
НЗОШ 

с. Червонопартизанське, 
вул. Орджонікідзе, 3 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

травень 

 Єлизаветівська ЗОШ с. Єлизаветівка,  
вул. Центральна Площа 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

травень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

травень 

 Курилівська ЗОШ смт. Курилівка,  
вул. Макаренко, 2 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

червень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

червень 

 Миколаївська НЗОШ с. Миколаївка,  
вул. Леніна, 55 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

червень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

червень 
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інфекцій/8 
досліджень 

 Петриківська ЗОШ смт. Петриківка,  
вул. Леніна, 73 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

травень 

 Лобойківська ЗОШ с. Лобойківка,  
вул. Кооперативна, 9 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

травень 

 Чаплинська ЗОШ с. Чаплинка,  
вул. Калініна, 2 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 
досліджень 

травень 

 Петриківське СПТУ-79 смт. Петриківка,  
вул. Леніна 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

серпень 

персонал харчоблоку  4 проби,обстеження 
на кишкову групу 

інфекцій/8 

серпень 
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досліджень 
Царичанський район Царичанська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 
смт. Царичанка,  
вул. Піонерська, 40 «а» 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Царичанська ЗОШ І-ІІ 
ст. 

смт. Царичанка,  
вул. Бутенка, 2 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Бабайківська ЗОШ с. Бабайківка,  
вул. Театральна, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Прядівська ЗОШ с. Прядівка,  
вул. Калініна, 41 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Залеліївська ЗОШ с. Залелія,  
вул. Чкалова, 9 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Китайгородська ЗОШ  с. Китайгород, вул.. Я. 
Фабріціуса,1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

лютий 

 Могилівська ЗОШ с. Могилів,  
вул. Костичева, 1 «а» 
 

 
 

1 проба, вода 

 
 
1 проба,вода питна / 4 

 
 

березень 
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свердловина питна / 19 
досліджень 

дослідження 

 Преображенська ЗОШ с. Преображенка,  
вул. Центральна, 35 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Молодіжнянська ЗОШ с. Молодіжне,  
вул. Леніна, 26 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Новопідкрязька ЗОШ  с. Новопідкряж,  
вул. Комарова, 43 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

березень 

 Михайлівська ЗОШ с. Михайлівка,  
вул. Вороного, 1  
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Лисківська ЗОШ с. Лисківка,  
вул. Ворошилова, 16 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Могилівська ЗОШ с. Могилів,  
вул. Центральна, 65 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Рудківська ЗОШ с. Рудка,  
вул. Шкільна, 1 
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свердловина 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

квітень 

 Цибульківська ЗОШ с. Цибульківка,  
вул. Леніна, 2 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Юріївська ЗОШ с. Юріївка,  
вул. Жукова, 3 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Ляшківська ЗОШ с. Ляшківка,  
вул. Центральна, 3 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

лютий 

 Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Царичанський 
аграрний професійний 
ліцей» 

смт. Царичанка,  
вул. Піонерська, 47 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

серпень 

Магдалинівський 
район 

Магдалинівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51100  
смт.  Магдалинівка,  
вул. Центральна, 14 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

 Бузівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51120   
с. Бузівка,  
вул. Крупської, 2 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

 Гупалівська  51110      
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загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

с. Гупалівка,  
вул. Центральна, 1 
 
свердловина 

 
1 проба, вода 

питна / 19 
досліджень 

 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
травень 

 Дмухайлівська  
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51115  
с. Дмухайлівка,  
вул. Пушкіна, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

 Жданівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51142  
с.Жданівка,  
вул. Ленінська, 15 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

 Заплавська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51113  
с. Заплавка,  
вул. Крупської, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 
 

травень 

 Казначеївська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51153  
с. Казначеївка,  
вул. Назаренка, 128 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Ковпаківська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51121  
с. Ковпаківка,  
вул. Центральна, 40 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Котівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51112  
с.Котівка, 
 вул. Садова, 3 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 
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 Личківська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51140  
с.Личкове, 
 вул. Леніна, 47а 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Мар´ївська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51141  
с.Мар'ївка,  
вул. Адміністративна, 10 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Новопетрівська  
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51130  
с.Новопетрівка,  
вул.Фрунзе, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Олександрівська 
загальноосвітня школа І  
ступеня  

51166  
с. Олександрівка,  
вул.Шкільна, 2 

 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Оленівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51105  
с. Оленівка, 
 вул.Широка, 41 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

 Очеретуватівська  
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51165  
с.Очеретувате,  
вул.Центральна, 16 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

травень 

 Першотравенський НВК 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 

51163  
с.Першотравенка,  
вул.40 років Перемоги, 
2а 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 
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заклад»     
свердловина 

досліджень 

 Поливанівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51150  
с.Поливанівка, 
 вул.Центральна, 17 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Почино –Софіївський 
НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад»   

51151  
с.Почино-Софіївка,  
вул.Центральна, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Приютська  
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів  

51164  
с.Приют,  
вул.Широка, 7 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

квітень 

 Пролетарська  
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51122  
с.Пролетарське,  
вул. Шкільна, 2 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Радянська  
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51106  
с.Радянське,  
вул.Шкільна, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Топчинська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51132 
с.Топчине,  
вул.Центральна, 3 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Чернетчинська  
загальноосвітня школа І-

51111  
с.Чернетчина,  
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ІІІ ступенів  вул.Комарова, 16 
 
свердловина 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

квітень 

 Шевська  
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51131  
с.Шевське,  
вул.Гагаріна, 28 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Шевченківська  
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

51160  
с.Шевченківка,  
вул.Фрунзе, 59 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Євдокіївська  
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів  

51161 
с.Євдокіївка,  
вул.Євдокіївська, 4 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Крамарська 
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів  

51142  
с.Крамарка,  
вул. Центральна, 34 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Минівська 
загальноосвітня школа І 
ступеня  

51114  
с.Минівка,  
вул. Нестеренка, 1 
 
свердловина 
 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 

 Січкарівська   
загальноосвітня школа І 
ступеня  

51152  
с.Січкарівка, 
 вул. Радянська, 1 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

квітень 
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 ПТУ №88 51100, смт. 
Магдалинівка, вул.. 
Колгоспна, 2 
 
свердловина 

 
 

1 проба, вода 
питна / 19 

досліджень 

 
 
1 проба,вода питна / 4 
дослідження 

 
 

серпень 

 
 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
1 2 3 4 5 6 

Царичанський район ДОК «Лісова казка» Царичанський район,  
с. Могилів,  
вул. Табірна, 22 

Мікроклімат -3 
проби/6досліджень 
Освітлення 3 
проби / 3 
дослідження 
Кулінарні вироби 
на термічну 
обробку - 2 проби / 
2 дослідження  
Вода питна - 1 
проба / 17 
досліджень 

Готові страви - 2 
проби / 8 досліджень  
Питна вода – 1 проба 
/ 4 дослідження  
Змиви на БГКП - 10 
проб / 10 досліджень  

червень 

 Філія ДОТ «Дорожник» 
ДП «Дніпропетровський 
облавтодор» 

Царичанський район,  
с. Китайгород,  
вул. Лісна, 2. 

Мікроклімат - 3 
проби/6досліджень 
Освітлення 3 
проби / 3 
дослідження 
Кулінарні вироби 
на термічну 

Готові страви - 2 
проби / 8 досліджень  
Питна вода – 1 проба 
/ 4 дослідження  
Змиви на БГКП - 10 
проб / 10 досліджень  

червень 
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обробку - 2 проби / 
2 дослідження  
Вода питна -1 
проба / 17 
досліджень 

 ДОТ ім. Дубініна 
Жовтневої районної 
організації працівників 
освіти і науки України у 
м. Дніпропетровськ  

Царичанський район,  
с. Могилів,  
вул. Табірна, 2 «а». 

Мікроклімат - 3 
проби/6досліджень 
Освітлення 3 
проби / 3 
дослідження 
Кулінарні вироби 
на термічну 
обробку - 2 проби / 
2 дослідження  
Вода питна -1 
проба/17 
досліджень 

Готові страви - 2 
проби / 8 досліджень  
Питна вода – 1 проба 
/ 4 дослідження  
Змиви на БГКП - 10 
проб / 10 досліджень 

липень 

 ДЗОВ «Комунарець» Царичанський район,  
с. Могилів,  
вул. Табірна, 28. 

Мікроклімат - 3 
проби/6досліджень 
Освітлення 3 
проби / 3 
дослідження 
Кулінарні вироби 
на термічну 
обробку - 2 проби / 
2 дослідження  
Вода питна  - 1 
проба /17 
досліджень 
 
 

Готові страви - 2 
проби / 8 досліджень  
Питна вода – 1 проба 
/ 4 дослідження  
Змиви на БГКП - 10 
проб / 10 досліджень 

липень 

 ДОТ «Оріль» Царичанський район,  
с. Могилів,  
вул. Табірна, 23 «а» 

Мікроклімат - 3 
проби/6досліджень 
Освітлення 3 

Готові страви - 2 
проби / 8 досліджень  
Питна вода – 1 проба 

червень 
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проби / 3 
дослідження 
Кулінарні вироби 
на термічну 
обробку - 2 проби / 
2 дослідження  
Вода питна - 1 
проба / 17 
досліджень 

/ 4 дослідження  
Змиви на БГКП - 10 
проб / 10 досліджень 

 
 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 
розташування 

Кількість лабораторних та 
інструментальних досліджень 

Терміни 
проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
1 2 3 4 5 6 

Магдалинівський 
район 

КЗ «Поливанівський ДБІ» 
ДОР 
 

Магдалинівський район,   
с. Поливанівка,        

вул.. Центральна, 157 

 

Вода питна - 1 
проба / 17 
досліджень  
Дослідження 
готових страв на 
харчоблоці 
(термообробка)- 
1 проба / 1 
дослідження  

Дослідження питної 
води із свердловини – 1 
проба / 4 дослідження 
готових страв на 
харчоблоці - 1 проба / 4 
дослідження  
дослідження змивів на 
БГКП 10 проб / 10 
досліджень   

жовтень 

 Магдалинівський НРЦ 
«ДОР» 

Смт. Магдалинівка, 
 вул. Набережна, 19 

Вода питна - 1 
проба /17 
досліджень  
Дослідження 
готових страв на 
харчоблоці 
(термообробка)- 

Дослідження питної 
води із свердловини – 1 
проба  / 4 дослідження 
готових страв на 
харчоблоці -1 проба / 4 
дослідження  
дослідження змивів на 

липень 
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1 проба / 1 
дослідження 

БГКП 10 проб / 10 
досліджень   

 Котовський НРЦ «ДОР» с. Котовка,  
вул. Садова, 2 

Вода питна - 1 
проба / 17 
досліджень  
Дослідження 
готових страв на 
харчоблоці 
(термообробка) 
- 1 проба / 1 
дослідження 

Дослідження питної 
води із свердловини – 1 
проба / 4 дослідження 
готових страв на 
харчоблоці - 1 проба / 4 
дослідження  
дослідження змивів на 
БГКП 10 проб / 10 
досліджень   

жовтень 

 
Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 
Адмінтериторія Найменування 

водопровода 
Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

1 2 3 4 5 6 
Царичанський район Водогін КП 

"Царичанське ВО ЖКГ" 
смт. Царичанка,  
вул. Першотравнева 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

Червень 

 Водогін КП 
"Царичанське ВО ЖКГ" 

смт. Царичанка,  
вул. Робоча 
 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

Червень 

 Водогін КП 
"Царичанське ВО ЖКГ" 

смт. Царичанка,  
вул. Бутенко 
 
 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

червень 

Петриківський район Лобойківський сільський 
водогін  

С. Лобойківка,  
вул. Пати 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

серпень 

 Лобойківський сільський 
водогін  

С. Лобойківка,  
вул. Тельмана 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

серпень 
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Адмінтериторія Найменування 
водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 
проведення 

(місяць) 

Фізико-
хімічні 

мікробіологічні 

1 2 3 4 5 6 
Магдалинівський 
район 

Водогін КП 
"Магдалинівське ВКГ" 

смт. Магдалинівка,  
вул. Колгоспна 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

жовтень 

 Водогін КП 
"Магдалинівське ВКГ" 

смт. Магдалинівка,  
вул. Кірова 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

жовтень 

 Водогін КП 
"Магдалинівське ВКГ" 

смт. Магдалинівка,  
вул. Чапського 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

жовтень 

 Поливанівський 
сільський водогін 

Магдалинівський район,  
с. Поливанівка,  
вул. Центральна, 22 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

жовтень 

 Оленівський сільський 
водогін 

Магдалинівський район,  
с. Оленівка 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

жовтень 

 Радянський сільський 
водогін 

Магдалинівський район,  
с. Радянське 

1 проба / 19 
досліджень 

1 проба / 4 
дослідження 

жовтень 

 
Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 
1 2 3 4 5 

Царичанський район р. Оріль смт.Царичанка 1 проба / 17 досліджень  1 проба / 2 дослідження червень 
Петриківський район р. Чаплинка, смт. Петриківка 1 проба / 17 досліджень 1 проба / 2 дослідження липень 

Котлован «Голубе озеро»  
с. Єлизаветівка 

1 проба / 17 досліджень 1 проба / 2 дослідження липень 
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Магдалинівський 
район р. Оріль, с. Чернетчина 1 проба / 17 досліджень 1 проба / 2 дослідження серпень 

 
Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 
Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 
(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 
1 2 3 4 5 

Петриківський район Птахофабрика ПрАТ  «Оріль – 
Лідер» Петриківський район,  
с. Єлизаветівка,   
вул. Хмельницького, 1  

5 проб / 20 досліджень  5 проб / 25 досліджень червень 

 

ТОВ ВСК «Агропромінвест», 
Петриківський район,  
шлях Дніпродзержинськ-
Шульгівка, 37 км, буд.№2 

4 проби / 16 досліджень 4 проб / 20 досліджень Травень 
жовтень 

Царичанський район ДОК «Лісова казка» 
Царичанський район,  
с. Могилів, вул.. Табірна, 22. 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень серпень 

 Філія ДОТ «Дорожник» ДП 
«Дніпропетровський облавтодор»,  
Царичанський район, с. 
Китайгород, вул.. Лісна, 2. 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень червень 

 ДОТ ім. Дубініна Жовтневої 
районної організації працівників 
освіти і науки України у м. 
Дніпропетровськ, Царичанський 
район, с. Могилів, вул.. Табірна, 2 
«а». 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень червень 

 ДЗОВ «Комунарець» 1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень червень 
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Царичанський район, с. Могилів, 
вул.. Табірна, 28 

 ДОТ «Оріль» 
Царичанський район, с. Могилів, 
вул.. Табірна, 23 «а» 
 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень червень 

 ДНЗ №1, смт. Царичанка, кв.50 
років Жовтня, 3 «а» 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень вересень 

 ДНЗ №4, смт. Царичанка, вул.. 
Кірова, 89 «г» 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень вересень 

 ДНЗ №5, смт. Царичанка, вул.. 
Бутенко, 2 «а» 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень вересень 

Магдалинівський 
район 

КЗ «Поливанівський ДБІ» ДОР 
Магдалинівський район, с. 
Поливанівка, вул.. Центральна, 
157 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень травень 

 Дитячий комбінат №1, смт. 
Магдалинівка, вул.. 
Червоноармійська, 31 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень липень 

 Дитячий комбінат №1, смт. 
Магдалинівка, вул.. Ювілейна, 2 
 

1 проба / 4 дослідження 1 проба / 5 досліджень липень 

 
Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 
проведення 

(місяць) 
1 2 3 4 

Петриківський район Птахофабрика ПрАТ  «Оріль – 
Лідер» Петриківський район, с. 
Єлизаветівка,  вул. 
Хмельницького, 1 СЗЗ 

4 проби / 12 досліджень  червень, листопад 

 ТОВ ВСК «Агропромінвест», 4 проби / 12 досліджень липень, грудень 
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Петриківський район, шлях 
Дніпродзержинськ-Шульгівка, 37 
км, буд.№2 СЗЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 2 3 4 5 
1 Царичанський район 

р. Оріль смт. Царичанка 
17 проб / 34 досліджень  з 01.06 по 01.10 1 раз на тиждень 

2 Петриківський район 
Р. Чаплинка, смт. Петриківка 

17 проб / 34 досліджень з 01.06 по 01.10 1 раз на тиждень 

3 Петриківський район 
Котлован «Голубе озеро» с. Єлизаветівка 
 

17 проб / 34 досліджень з 01.06 по 01.10 1 раз на тиждень 

4 Магдалинівський район 
Р. Оріль, с. Чернетчина 

17 проб / 34 досліджень з 01.06 по 01.10 1 раз на тиждень 
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Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 
 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 
водойм 

Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки № створу Термін 
доставки 

Міських 
очисних споруд 

(до очистки), 
кількість проб 

3 колектора 
інфекц. 

відділення        
(до хлорув.) 

3 колектора 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Магдалинівський 

район 
- - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 
- - Проби відбираються та 

доставляються для 
досліджень до ВСП 
«Кам’янський МВЛД 
ДУ «Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           Голова комісії з реорганізації,   
           в. о. директора  
           ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»                                                                        О.П. Штепа 
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