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План 

 моніторингових лабораторних досліджень  по об’єктам  Дніпровського району 

на 2019 рік 
Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних  закладах 

 

 

 

№з

/п 

 

Назва ЛПЗ 

Адреса, місце 

розташування 

Назва відділення 

(стаціонару) 

З яких питань 

проводиться 

моніторингове 

відвідування 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Терміни 

проведенн

я та 

кратність 

(місяць) 
фізико-хімічні мікробіологічні 

1 КЗ  «ДЦРЛ»ДОР 

 

Вул..Холодильна

, 60 

-Клініко-діагностична 

поліклініка; 

Стаціонар: 

-Терапевтичне 

відділення; 

-Кардіологічне 

відділення; 

-Хірургічне відділення 

-Неврологічне 

відділення; 

-Гінекологічне 

відділення; 

-Отоларингологічне 

відділення; 

-Пологове відділення; 

-Дитяче відділення; 

 

-Рентгенологічне 

відділення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан системи 

інфекційного контролю 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації 

 

Надання антирабічної 

допомоги 
Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

 

Стан готовності ЛПЗ до 

дій у випадку 

виявлення хворих 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Організація епіднагляду 

за гострими в’ялими 

паралічами,повнота 

обстежень підлеглого 

контингенту на поліо- 

та ентеровіруси 

Організація та 

проведення 

моніторингу заходів 

3/42 проб води 
 Мікроклімат-

10/30 

 Освітленість-10 

Шум-2 

 Робоча зона: 

Хлор-10/30 

Спирт етиловий-

10/30 

 Дез засоби-1/1 

Повітря закритих 

приміщень- 10/30 

 

Харчоблок : 

- 1 /3 мікроклімату 

- 1/1 освітленості 

- 1/1  шуму  

-1/14 проб води 

- 3/10 готові 

страви (обід) на 

калорійність  

 

 

 

 

 

 

 

- змиви на БГКП, 

пат.стафілокок  
150/300 

- матеріал на 

стерильність – 

30/60 

мікробна  

контамінація – 

30/90 

змиви з рук 10/20 

обстеження 

персоналу на 

носійство 

патогенного 

стафілококу 25/50 
3/12 проб води 
 
Визначення 

антибіотикорезисте

нтності виділених 

культур, стійкості 

виділених 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів 
 

Харчоблок : 

-15/15 змивів на 

БГКП, 

-1/4 проби води  

березень 
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-Фізіотерапевтичне 

відділення; 

-Клініко-діагностична 

лабораторія 

-ЦСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біобезпеки при роботі 

мікробіологічних 

лабораторій  

 

Дотримання вимог 

радіаційної безпеки при 

експлуатації 

рентгенкабінетів та 

проведенні рентген 

процедур 

 
Стан виконання  

протипаразитарних 

заходів 

 

 

 

 

Рентгенкабінет: 

Озон 1/3 

Диоксид азота 1/3 

Свинець 1/3 

Шум-1 

Микроклимат 1/3 

Фотолабораторія: 

Луги їдкі 1/3 

Уксусна кислота 

1/3 

Мікроклімат 1/3 

-3/15 проб  

кулінарних 

виробів 

-обстеження на 

кишкову групу  

інфекцій 

персоналу 

харчоблоку та 

роздаток  - 10/20, 

обстеження 

персоналу на 

носійство 

патогенного 

стафілококу10/20. 

 
 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

Адмінтери

торія 

Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень 
Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

 1.Слобожанське 

НВК № 1 

Вул.Будівельників,1 -3/42 проби води питної; 

-освітлення – 6/6 

-мікроклімат-6/12 

- 3/12 проб води питної ;  

Змиви на ЛКП 30/30 

 

вересень 

Дніпровсь

кий район 

2.КЗ 

Підгороднянська 

СЗШ  №2 

 

 

Вул.Державна,2 -3/42 проби води питної; 

-освітлення – 6/6 

-мікроклімат-6/12 

- 3/12 проб води питної ;  

Змиви на ЛКП 30/30 

 

 

жовтень 

 3.КЗ 

Підгороднянська 

СЗШ  №1 

 

Вул.Щаслива,1 -3/42 проби води питної; 

-освітлення – 6/6 

-мікроклімат-6/12 

- 3/12 проб води питної ;  

Змиви на ЛКП 30/30 

 

жовтень 
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Дніпровсь

кий район 

4.КЗ 

Підгороднянська 

СЗШ  №3 

 

Вул.Каштанова,1 -3/42 проби води питної; 

-освітлення – 6/6 

-мікроклімат-6/12 

- 3/12 проб води питної ;  

Змиви на ЛКП 30/30 

 

жовтень 

 

                                             Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень Терміни проведення (місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

1.ДНЗ « Берізка» Дніпровський район 

Вул..Будівельників,7а 
 

-3/42 проб води 

питної ; 

- освітлення – 6/18  

-мікроклімат-6/12 

Пісок  1/4 

 

- 3/12 проби води питної ;  

-30/30 змивів на ЛКП; 

-1/3  проба піску на мікробіологічні 

показники  

-обстеження на кишкову групу  

інфекцій – 3/6,  на носійство 

патогенного стафілококу 3/6 

персоналу харчоблоку     
-20/40 змивів на я/гельмінтів, 

кишкові найпростіші, 

-20 проб на алергенні кліщі 

липень 

2. ДНЗ «Дивосвіт» Дніпровський район 

вул.Сімейна,1 
-3/42 проб води 

питної ; 

- освітлення – 6/18  

-мікроклімат-6/12 

Пісок  1/4 

- 3/12 проби води питної ;  

-30/30 змивів на ЛКП; 

-1/3  проба піску на мікробіологічні 

показники  

-обстеження на кишкову групу  

інфекцій – 3/6,  на носійство 

патогенного стафілококу 3/6 

персоналу харчоблоку     
-20/40 змивів на я/гельмінтів,кишкові 

найпростіші, 

-20 проб на алергенні кліщі 

Квітень 

3.ДНЗ «Червона 

шапочка» 

Дніпровський район 

Вул.Будівельників,7а 
 

-3/42 проб води 

питної ; 

- освітлення – 6/18  

-мікроклімат-6/12 

Пісок  1/4 

 

- 3/12 проб води; 
 -30/30 змивів на ЛКП; 

-1/3  проба піску на мікробіологічні 

показники 

-обстеження на кишкову групу  

Травень  
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інфекцій – 3/6,  на носійство 

патогенного стафілококу 3/6 

персоналу харчоблоку     
 

-20/40 змивів на я/гельмінтів, 

кишкові найпростіші, 

-20 проб на алергенні кліщі 

4.  ДНЗ «Івушка» Дніпровський район 

м. Підгородне,  

вул.Шосейна, 99-а 

 

-3/42 проб води 

питної ; 

- освітлення – 6/18  

-мікроклімат-6/12 

Пісок  1/4 

 

- 3/12 проби води питної ; 

 -30/30 змивів на ЛКП; 

-1/3  проба піску на мікробіологічні 

показники  
-обстеження на кишкову групу  

інфекцій – 3/6,  на носійство 

патогенного стафілококу 3/6 

персоналу харчоблоку     

 
 -20/40 змивів на я/гельмінтів, 

кишкові найпростіші, 

-20 проб на алергенні кліщі 

жовтень 

 

 

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 обл 

Водопровід  смт Обухівка, 

ЖМ «Птахофабрика» 

Дніпровський район  

селище Обухівка 
1/17 

1 токсикологія 

1 радіологія 

1/4 

1 вірусологія 

липень 

 Водопровід с. Степове Дніпровський район  

село Степове вул. 

Ювілейна,18, вул. Робоча,12   

2/34  

2токсикологія 

2 радіологія 

 

2/8 

2 вірусологія 

серпень 

 Водопровід с. Чумаки Дніпровський район  

селоЧумаки, вул 

Меліоративна,, вул. 

Шкільна, ж/м Новий 

3/51 

3токсикологія 

3 радіологія 

3/12 

3 вірусологія 
вересень 
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 Водопровід с. Зоря Дніпровський район  

село Зоря, вул..Центральна, 

територія селищного 

стадіону 

2/34 

2токсикологія 

2 радіологія 

2/8 

2 вірусологія 

вересень 

 Водопровід с. 

Партизанське 

Дніпровський район  

селоПартизанське 
1/17 

1токсикологія 

1 радіологія 

1/4 

1 вірусологія 

листопад 

 Водопровід ОСББ 

«Світанок» 

Дніпровський район  

м. Підгороднє,вул. Робоча 
1/17 

1токсикологія 

1 радіологія 

1/4 

1 вірусологія 

жовтень 

 Міський водопровід  КЗ 

«Південукргеологія»  

Дніпровський район  

м. Підгороднє,на розі вул. 

Геологів та Шосейна 

1/17 

1токсикологія 

1 радіологія 

1/4 

1 вірусологія 

жовтень 

 Водопровід с. Балівка  Дніпровський район  

село Балівка  вул. Жовтнева 

,86 

1/17 

1токсикологія 

1 радіологія 

1/4 

1 вірусологія 

квітень 

 Водопровід с.  Любимівка Дніпровський район  

селоЛюбимівка   
3/51 

3токсикологія 

3 радіологія 

3/12 

3 вірусологія 

травень 

 Водопровід  с. Сурсько-

Литовське 

Дніпровський район  

село Сурсько-Литовське  

вул. Центральна, вул.Садова 

 2/34 

2токсикологія 

2 радіологія 

2/8 

2 вірусологія 

Березень  

 Водопровід КП «Партнер» 

с. Новомиколаївка 

Дніпровський район  

Село 

Новомиколаївка,вул.Польова   

1/17 

1токсикологія 

1 радіологія 

1/4 

1 вірусологія 

березень 

 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

 

 

Адмінтериторія Місце  відбору 
Кількість досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-хімічні Мікробіологічні 

Дніпровський район с.Обухівка вул. Солона,23 1/17 1/4 липень 
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с.Обухівка п/к Мужності,20 1/17 1/4 липень 

с.Обухівка  п/к Мужності,29 1/17 1/4 липень 

с. Обухівка  вул.Білякова,56 1/17 1/4 липень 

 с.Обухівка вул.Чарівна,104 1/17 1/4 липень 

 с.Придніпрянське вул.Леваневського,10 1/17 1/4 травень 

 с. Зоря вул.Центральна,17/1 1/17 1/4 жовтень 

 с. Маївка вул. Першотравнева,1 1/17 1/4 вересень 

 с.Чумаки вул. Школьна,6/9 1/17 1/4 вересень 

 

 

Моніторингові дослідження питної води з індивідуальних колодязів 

 

Адмінтериторія Найменування Місце відбору Кількість проб/досліджень 

 

Термін 

проведення 

Фізико-

хімічні 

 

Мікробіолігічні 

 

Дніпровський район Індивідуальний 

колодязь 

с. Обухівка, вул.. 

Солона, 23 
1/17 

 

1/3 

 

 

Липень 

 Індивідуальний 

колодязь 

с. Обухівка, 

вул..Білякова, 56 
1/17 1/3 

Липень 

 Індивідуальний 

колодязь 

с Обухівка, 

вул..Білякова, 66 
1/17 1/3 

Липень 

 Індивідуальний 

колодязь 

с. Придніпрянське, вул.. 

Леваневського, 10 
1/17 

 

1/3 

 

Травень 

 

 Індивідуальний 

колодязь 

с. Зоря, Центральна, 17/1  1/17 

 

1/3 

 

Вересень 

 

 Індивідуальний 

колодязь 

с. Чумаки, вул.. Шкільна, 

6/9  

1/17 

 

1/3 

 

Вересень 

 

 Обухівка, 

вул..Білякова, 56 

с. Маївка, 

Першотравнева, 18 
1/17 1/3 

Вересень 

   
Всього 7/119 7/21 

 

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
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Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

 СЕЛІТЕБНА ЗОНА:   

Дніпровський 

район 

селітебна зона,смт. .Слобожанське 

вул. Виробнича,10 

 (  в зоні впливу ТОВ «Дивоцвіт» ) 

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований Березень 

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований Жовтень  

 

 Всього 24/24   

 

 селітебна зона,сел. .Слобожанське 

вул. Мічуріна 5 

 (в зоні впливу МК «Ювілейний» ) 

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований Березень  

 

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований 

Жовтень  

Всього 24/24    

селітебна зона,  с.м.т. Обухівка 

вул.Солідарності,543  (в зоні впливу 

район ТОВ «Агрофірма 

Дніпропетровське) 

 

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований Липень 

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований Листопад  

Всього 24/24   

 

 

 

 селітебна зона, вул. Василя 

Сухомлинського (в зоні впливу  

ТОВ Фаворит плюс)  

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований Травень  

12/12  азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО; пил недиференційований Вересень  

Всього 24/24   

 

 

 ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ:   

 транспортні магістралі, м. 

Підгороднє, вул. Шосейна, 90 

15/15   азоту діоксид; СО; пил недиференційований, сажа; свинець Травень 

15/15   азоту діоксид; СО; пил недиференційований, сажа; свинець 

 Всього 30/30    

Жовтень  

 транспортні магістралі,  вул. Василя 

Сухомлинського, 42 

15/15   азоту діоксид; СО; пил недиференційований, сажа; свинець Травень  

15/15   азоту діоксид; СО; пил недиференційований, сажа; свинець Вересень      

Всього 30/30     

 транспортні магістралі,  Донецьке 

шосе  в районі ТРЦ Караван 

15/15   азоту діоксид; СО; пил недиференційований, сажа; свинець  травень 

15/15   азоту діоксид; СО; пил недиференційований, сажа; свинець  серпень 

Всього 30/30     
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  Дослідження рівнів шуму  на транспортних автомагістралях  

 ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ: Кількість досліджень  

 

 

 

 

 

Дніпровський  район  

 

 

транспортні магістралі, м. Підгороднє, вул. Шосейна, 90 

6   Травень,жовтень 

 

транспортні магістралі,  вул.Василя Сухомлинського, 42 

6 Травень,вересень 

 

транспортні магістралі,  Донецьке шосе  в районі ТРЦ Караван 

6  Травень, серпень 

                                                                                              Всього 18  

 

 

План-графік 

доставки змивів з овочів   для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів   

№ з/п Адреса, місце відбору 
Кількість 

змивів 
Термін доставки Кратність  

1 
ТОВ «Ашан» Україна  Гіпермаркет»,смт.Слобожанське, вул.. 

Нижньодніпровська ,17. 

10/30 08-11.10.2019 1 раз на рік 

2 ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»,Дніпровський район, смт. Слобожанське. 10/30 08-11.10.2019 1 раз на рік 

3 
Склади ТОВ «АТБ Маркет» ,,Дніпровський район, смт.Слобожанське, 

комплекс будівель та споруд №8. 

10/30 
08-11.10.2019 1 раз на рік 

   Всього 

30/90 
  

 

План-графік 

доставки  овочів   для дослідження на нітрати   

№ з/п Адреса, місце відбору 
Кількіть 

проб 
Термін доставки Кратність  

1 
ТОВ «Ашан» Україна  Гіпермаркет»,смт.Слобожанське, вул.. 5/5   Травень 2 рази на рік 

5/5 Вересень  
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Нижньодніпровська ,17.  Всього10  

2 
ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»,Дніпровський район, смт. 

Слобожанське. 

5/5  Травень  

2 рази на рік 5/5 Вересень  

 Всього 10  

3 

Склади ТОВ «АТБ Маркет» ,,Дніпровський район, смт.Слобожанське, 

комплекс будівель та споруд №8. 

5/5   Травень 2 рази на рік 

5/5 Вересень  

 Всього 10  

 

 
Моніторингові дослідження грунту  

 

№ 
п/п 

Адреса, місце відбору Кількість досліджень  
Терміни проведення Фізико-хімічні  мікробіологічні 

1. Міжквартальна територія  у районі  

б.№ 31 вул. Теплична  

СМТ Слобожанський 

1/7 

1/7 

 

1/3 

1/3 

 

 

 

Квітень   

Жовтень   

2/14 2/6  

2. Міжквартальна територія  у районі  

б.№ 18 вул. Будівельників  

СМТ Слобожанський 

1/7 

1/7 

 

1/3 

1/3 

 

Квітень  

Жовтень  

2/14 2/6  

 Міжквартальна територія  у районі  

 Вул.8 березня СМТ Слобожанське 

 

 

СМТ Слобожанський 

1/7 1/3  квітень 

3. 1/7 1/3 Жовтень  

  2/14 2/6  

 

План 

моніторингових лабораторних досліджень 

на базі лабораторій ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 

на 2019 рік 

 

Радіологічна лабораторія 

 
План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів на 2019 рік 
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Адмінтериторія Назва підприємства Будівельний матеріал Кількість досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Дніпропетроовська 

область 

Дніпровський район 

с.Балівка 

Балівський завод «ЗБВ» Залізо-бетонні вироби 2 проби серпень 

 

План-графік  доставки  до токсикологічної лабораторії   ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» 

Адмінтериторія 
Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 
Найменування зразків 

Кількість 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Дніпровський 

район 

 

Водопровід  ЖМ 

«Птахофабрика»  

смт. Обухівка питна вода 

централізованого 

господарсько-питного 

водопостачання (без 

ТГМ) 

 

1 липень 

Водопровід с. 

Степове 

с. Степове вул. 

Ювілейна,18, 

Робоча,12 

2 серпень 

Водопровід с. 

Чумаки 

с. Чумаки, вул.. 

Меліоративна, 

Шкільна, жм «Новий» 

3 вересень 

Водопровід с. Зоря с.Зоря, вул.. 

Центральна, територія 

селищного стадіону 

2 вересень 

Водопровід с. 

Партизанське, КП 

«Господар» 

с.Партизанське 

1 листопад 

Водопровід ОСББ 

«Світанок» 

м. Підгороднє,вул. 

Робоча 
1 червень 

Міський водопровід  

КЗ 

«Південукргеологія»  

м. Підгороднє, на розі 

вул. Геологів та 

Шосейна 

1 червень 

Водопровід с.  

Любимівка 

Дніпровський 

район,с.Любимівка   
3  травень 

Водопровід с.Балівка Дніпровський район, 

с.Балівка,вул.. 
1 квітень 
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Жовтнева,86 

Водопровід  с. 

Сурсько-Литовське 

с. Сурсько-Литовське  

вул. Центральна, 

вул..Садова 

2 березень 

Водопровід КП 

«Партнер» с. 

Новомиколаївка 

с. Новомиколаївка, 

вул.. Польова  1 Березень 

 
   

 Всього 18  

 

 

Лабораторія ОНІ 
 

Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку 
 

№ 
п/п 

Найменування закладу (місце відбору) Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

 Дніпровський район 2 травень 1 раз на рік 
 
 

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 
Найменування закладу (місце відбору) Кількість змивів Термін виконання Періодичність  

1 ТОВ М’ясна  фабрика «Фаворит» 10 14.05-17.05 1 раз на рік 

 

 

Перелік зразків матеріалу для досліджень на туляремію  
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№ з/п Місце відбору 

Субстрати соломи 

зі скирт/ кількість 

проб 

Вода відкритих 

водоймищ/ 

кількість проб 

Термін 

доставки 

Кратність 

7 Дніпровський район 2 2 18.02-15.03 1 раз на рік 

 
 

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

кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) 

 

№ з/п Місце відбору 

Кліщі 
Термін 

доставки 

 

 

Кратність  
на 

туляремію 

на 

кліщовий 

бореліоз 

5 Дніпровський район 25 25  
01.04-

20.05 
1 раз на рік 

 

Вірусологічна лабораторія 

План-графік  доставки  до вірусологічної лабораторії   ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України»   

Адмінтериторія Найменування закладу 
Адреса, місце 

розташування 
Найменування зразків 

Кількість 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

проб 

Дніпровський 

район 

 

Водопровід  ЖМ 

«Птахофабрика» 

с. Обухівка 

вул.. Солідарності 

питна вода 

централізованого 

господарсько-питного 

водопостачання (без 

ТГМ) 

 

1 липень 

Водопровід с. Степове с. Степове вул. Ювілейна,18, 

вул..Робоча,12 
2 серпень 

Водопровід с. Чумаки селище Чумаки,вул.. 

Шкільна, вул..Меліоративна, 

жм «Новий» 

3 вересень 

Водопровід с. Зоря с. Зоря, вул..Центральна, 

територія селищного 
2 вересень 
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стадіону 

 Водопровід с. Партизанське 

КП «Господар»  

с. Партизанське свердловина 

КП «Господар» 
1 листопад 

Водопровід ОСББ 

«Світанок» 

м. Підгороднє,вул. Робоча 
1 жовтень 

Міський водопровід  КЗ 

«Південукргеологія»  

м. Підгороднє,на розі вул. 

Геологів та Шосейна 
1 жовтень 

Водопровід с. Балівка  с. Балівка  вул. Жовтнева,86  
1 квітень 

Водопровід с.  Любимівка с. Любимівка свердловина   
3  травень 

Водопровід  с. Сурсько-

Литовське 

с. Сурсько-Литовське  вул. 

Центральна, вул..Садова 
2 березень 

Водопровід КП «Партнер» 

с. Новомиколаївка 

с. Новомиколаївка, вул. 

Польова  
1 Березень 

 
  

  Всього 18  
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Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  
 

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   Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

 

 

  24 проби / 

 48 досліджень 

Стічна вода з колекторів дитячого дошкільного закладу 

-КЗО «Підгородненська середня школа №3»       (м.Підгороднє, 

   Ленінградська,1) 

-КЗО «Дошкільний навчальний заклад «Чарівна казка»  

  Любимівської сільської ради 

 

 

 

 

 
План 

моніторингових  досліджень  біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від  хворих  на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси. 

 
№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування  ЛПЗ 

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/досліджень 
Матеріал для дослідження 

1 Дніпровський  район/  

КЗ  « Дніпропетровська 

центральна  районна лікарня» 

щорічно 10/20  Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 

та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 
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