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План моніторингових досліджень, що проводяться 

ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень  ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2019 рік 

 по м. Кривому Рогу,  

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

Адмін 

терто 

рія 

Найменування 

закладу 

Адреса, 

місце 

розташуванн

я 

Тематика моніторингового відвідування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведе

ння 

(місяць) фізико-хімічні 

проб/досліджень 

Мікробіологічні 

проб/досліджень 

м.. 

Кривий 

Ріг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Криворізький 

онкологічний 

диспансер» ДОР» 

вул..Дніпровс

ьке  шосе, 41 

  

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних та протипедикульозних  заходів 

 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

30/90 

освітлення – 30/30 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору –  

3/3 

- страви на 

калорійність 3/15 

та якість термооб- 

робки – 1/1 

 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП- 20 

стерильність – 15/30 

змиви комплексні – 

50/100 в т.ч.: 

з одягу –4/8 

-з рук медперсоналу-4/8 

-інструментарій 

обладнання -42/84 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 20/20 

якість миття рук -10/10 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 15 осіб 

(15проб\30досл)  

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

лютий 
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 КЗ «Криворізька 

міська лікарня № 5» 

КМР» 

вул. 

Поперечна,1а 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

30/90 

освітлення – 30/30 

 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору  

6 /6 

страви на 

калорійність-3\15 

та якість 

термообробки-1\1 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП-20 

стерильність – 20/40 

змиви комплексні – 

100/200, в т.ч.: 

-з одягу – 10/20 

-з рук медперсоналу-

10/20 

-інструментарій 

обладнання -80/160 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 30/30 

якість миття рук -10/10 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 20 осіб 

(20проб\40дослід) та 

носійство патогенних 

ентеробактерій-6\12 

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

березень 

 КЗ «Криворізька 

міська лікарня № 9» 

КМР» 

вул..Женевсь

ка, 6Б 

Організація діяльності  по наданню населен-

ню антирабічної допомоги. 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних та протипедикульозних заходів 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

20/60 

освітлення – 20/20 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП- 20 

змиви комплексні – 

20/400 в т.ч.: 

з одягу –4/8 

-з рук медперсоналу-4/8 

-інструментарій 

обладнання -12/24  

дослідження на 

березень 
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дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору –  

3/3 

страви на 

калорійність-3\15 

та якість 

термообробки-1\1 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Криворізька 

міська лікарня №3» 

КМР» 

вул. 

Пушкіна,.13К 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційно-

стерилізаційних та протипедикульозних 

заходів. 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

20/60 

освітлення – 20/20 

 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору  

6 /6 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП-20 

стерильність – 20/40 

змиви комплексні – 

100/200, в т.ч.: 

-з одягу – 10/20 

-з рук медперсоналу-

10/20 

-інструментарій 

обладнання -80/160 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 30/30 

якість миття рук -10/10 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 20 осіб 

(20проб\40дослід) 

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

квітень 
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 КЗ «Криворізька 

міська дитяча лікарня 

№2»ДОР»  

вул. Степана 

Тільги,71 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних та протипедикульозних  заходів 

 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

20/60 

освітлення – 20/20 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору –  

3/3 

- страви на 

калорійність 3/15 

та якість термооб- 

робки – 1/1 

 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП- 10 

змиви комплексні – 

30/60 в т.ч.: 

з одягу –4/8 

-з рук медперсоналу-4/8 

-інструментарій 

обладнання -22/44 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 10/20 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 15 осіб 

(15проб\30досл), 

носійство патогенних 

ентеробактерій-15;  

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 4/4 

антисептик – 4/4 

дезрозчин – 4/4 

квітень 

 КЗ «Криворізька 

міська лікарня № 1» 

ДОР» 

вул.Святогео

ргіївська 8а 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Організація діяльності  по наданню населен-

ню антирабічної допомоги. 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних та протипедикульозних заходів 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

30/90 

освітлення – 30/30 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП- 20 

стерильність – 15/30 

змиви комплексні – 

50/100 в т.ч.: 

з одягу –4/8 

-з рук медперсоналу-4/8 

- інструментарій 

обладнання - 42/84 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

травень 
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масової частки 

активного хлору –  

3/3 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 20/20 

якість миття рук -10/10 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 15 осіб 

(15проб\30досл)  

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

 КЗ «Криворізька 

міська лікарня №10» 

КМР» 

вул. 

Вернадсько-

го, 112 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

20/60 

освітлення – 20/20 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору –  

3/3 

страви на 

калорійність-3\15 

та якість 

термообробки-1\1 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП- 20 

стерильність – 25/50 

змиви комплексні – 

150/300, в т.ч.: 

- з одягу – 15/30 

-з рук медперсоналу-

15/30 

-інструментарій 

обладнання -120/240 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 30/30 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 40осіб 

(40проб/80дослідж.) 

дослідження на 

червень 
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контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

 КЗ «Криворізький 

психоневрологічний 

диспансер» ДОР» 

вул.Дишинсь

кого, 27 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

 

вода питна 

водопровідна  – 

1/10 

 

мікроклімат – 

20/60 

 

освітлення – 20/20 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору – 

6 /6 

страви на 

калорійність-3\15 

та якість 

термообробки-1\1 

 

вода питна 

водопровідна  – 1/6 

змиви на БГКП- 20 

стерильність – 10/20 

змиви комплексні – 

60/120., в  т. ч.: 

з одягу –5/10 

-з рук медперсоналу-

5/10 

-інструментарій 

.обладнання -50/100 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 20/20 

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 3/3 

антисептик – 3/3 

деззасоби – 1/1 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенних 

ентеробактерій – 5 осіб 

(5проб\10досл)  

 

 КЗ «Криворізька 

міська лікарня №7» 

ДОР» 

вул.Маршака,

1 А   

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційно-

стерилізаційних та протипедикульозних 

заходів. 

Проведення заходів біобезпеки при роботі в 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

30/90 

освітлення – 30/30 

 

повітря робочої 

зони (кабінети 

питна вода – 1 

змиви на БГКП- 30 

стерильність – 25/50 

змиви комплексні – 

150/300, в т.ч.: 

- з одягу – 15/30 

-з рук медперсоналу-

вересень 
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мікробіологічних лабораторіях, та 

лабораторної діагностики інфекційних 

захворювань. 

Стан організації надання  антирабічної 

допомоги  населенню. 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору – 

4 /4 

страви на 

калорійність-3\15 

та якість 

термообробки-1\1 

15/30 

-інструментарій 

обладнання -120/240 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 30/30 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 40осіб 

(40проб/80дослідж.) 

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

 КЗ «Криворізька 

міська лікарня №11» 

КМР» 

вул.Добролю

бова 6 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційно-

стерилізаційних та протипедикульозних 

заходів. 

Стан надання населенню антирабічної до-

помоги  

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

30/90 

освітлення – 30/30 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору –  

3/3 

страви на 

калорійність-3\15 

та якість 

термообробки-1\1 

питна вода – 1/6 

змиви на БГКП- 20 

стерильність – 15/30 

змиви комплексні – 

50/100 в т.ч.: 

з одягу –4/8 

-з рук медперсоналу-4/8 

-інструментарій 

обладнання -42/84 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 20/20 

якість миття рук -10/10 

профілактичне 

обстеження персоналу 

жовтень 
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на носійство 

патогенного 

стафілококу – 15 осіб 

(15проб\30досл)  

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

 

 КЗ «Криворізький 

протитуберкульозний 

диспансер №2» ДОР» 

вул. 

Кемерівська,

35, 

вул. Юрія 

Камінського, 

4 

смт 

Христофорів

ка, вул. 

Азарнова, 17 

Стан системи інфекційного контролю ( ІК) 

за туберкульозом в закладі. 

Стан виконання дезінфекційно-

стерилізаційних та протипедикульозних 

заходів. 

Організація та проведення моніторингу, 

заходів біобезпеки при роботі бактеріоло-

гічної лабораторії.  

питна вода – 3/30 

мікроклімат – 

30/90 

освітлення – 30/30 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору – 

6 /6 

- страви на 

калорійність 3/15 

та якість термооб- 

робки – 1/1 

вода питна 

водопровідна  – 3/18 

змиви на БГКП- 30 

змиви комплексні – 

50/100, в т.ч. 

-з одягу – 10/20 

-з рук медперсоналу-

10/20 

- інструментарій 

обладнання -30/60  

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур) 

змиви на ЗКФБ – 20/20  

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5- 

жовтень 

 КЗ «Криворізький 

дитячий  кістково – 

туберкульозний 

санаторій № 1» ДОР» 

пр- т  

Гагаріна, 43А 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційних  та 

протипедикульозних заходів 

- вода 

централізована- 

1/10 

- страви на 

калорійність – 

3/15 та на 

термообробку -1/1 

- деззасоби – 1/1 

- вода централізована- 

1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

-городина на 

я/гельмінтів-3/3 

- страва на 

мікробіологічне 

 

 

 

Березень 
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дослідження-1/1 

 КЗ «Криворізький 

спеціалізований 

будинок дитини» 

ДОР» 

бр. 

М.Василевсь

кого, 11а 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційних та 

протипедикульозних заходів 

- вода 

централізована- 

1/10 

- страви на 

калорійність – 

3/15 та на 

термообробку -1/1 

- деззасоби – 1/1 

- вода централізована- 

1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

-городина на 

я/гельмінтів-3/3 

- пісок на я/гельмінтів-

2/2 

квітень 

 КЗ «Криворізький 

дитячий 

туберкульозний 

санаторій № 1»ДОР» 

бульвар  

Європейськи

й,9 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційних та 

протипедикульозних заходів 

- вода 

централізована- 

1/10 

- страви на 

калорійність -3/15 

та на 

термообробку -1/1 

- деззасоби – 1/1 

- овочі на нітрати 

– 2/2 

- вода централізована- 

1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

-городина на 

я/гельмінтів-3/3 

 

березень 

 КЗ «Криворізький 

дитячий санаторій» 

ДОР» 

вул. Гьоте, 65 Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційних та 

протипедикульозних заходів 

- вода 

централізована- 

1/10 

- страви на 

калорійність -3-15 

та на 

термообробку -1/1 

- деззасоби – 1/1 

- вода централізована- 

1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

-городина на 

я/гельмінтів-3/3 

 

вересень 

 КЗ «Криворізький 

спеціалізований 

будинок дитини» 

ДОР» 

бр. 

М.Василевсь

кого, 11а 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

Стан виконання дезінфекційних та 

протипедикульозних заходів 

- вода 

централізована- 

1/10 

- страви на 

калорійність – 

3/15 та на 

термообробку -1/1 

- деззасоби – 1/1 

- вода централізована- 

1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

-городина на 

я/гельмінтів-3/3 

- пісок на я/гельмінтів-

2/2 

квітень 

 КЗ «Криворізька 

міська  

стоматологічна 

поліклініка  №3» 

вул Калантая,  

4 

 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних   заходів 

  квітень 
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ДОР» 

 КЗ «Криворізька 

міська  

стоматологічна 

поліклініка  №4» 

ДОР»  

вул. Подлепи, 

35; 

вул.. 

Руднична, 1 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних   заходів 

  листопа

д 

 КЗ «Криворізька 

міська  

стоматологічна 

поліклініка  №5» 

ДОР» 

вул.. 

Володимира 

Великого, 21а 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних   заходів 

  лютий 

 КЗ «Криворізька 

міська  

стоматологічна 

поліклініка  №6» 

ДОР»  

Проммайданч

ик ПівнГЗК 

 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних   заходів 

  липень 

 КЗ «Криворізька 

міська  

стоматологічна 

поліклініка  №7» 

ДОР»  

вул.Кокче-

тавська, 1 

 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних   заходів 

  березень 

 КЗ «Криворізька 

дитяча 

стоматологічна 

поліклініка” КМР»  

вулиця 

Віталія 

Матусевича, 

39 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних   заходів 

  листопа

д 

 КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№ 1"КМР 

вул.Маршака 

1а 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан організації та повноти лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань. 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан виконання протипаразитарних заходів 

  Жовтень 

 

 

 Травень 

 

Травень  

 

Жовтень 

 

 

Травень 

 

Травень   

 КНП «Центр вул., Стан підготовки медичного закладу до   Жовтень 
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первинної медико-

санітарної допомоги 

№ 2"КМР 

Мусоргсько-

го , 32а 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан організації та повноти лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань. 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан виконання протипаразитарних заходів 

 

 

 Травень 

 

Травень  

 

Жовтень 

 

 

Травень 

 

Жовтень   

 КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№ 3"КМР 

вул.. 

Женевська 6б 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан організації та повноти лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань. 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан виконання протипаразитарних заходів 

  Жовтень 

 

 

 Травень 

 

Травень  

 

Жовтень 

 

 

Жовтень 

 

Жовтень  

 КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№ 4"КМР 

вул..Володим

ира 

Великого,21 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан організації та повноти лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань. 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан виконання протипаразитарних заходів 

  Жовтень 

 

 

 Травень 

 

Травень  

 

Жовтень 

 

 

Жовтень 

 

Жовтень  

 КНП «Центр 

первинної медико-

вул..Криво-

ріжталі, 2 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

  Жовтень 
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санітарної допомоги 

№ 5"КМР 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан організації та повноти лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань. 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан виконання протипаразитарних заходів 

 

Травень 

 

Травень  

 

Жовтень 

 

 

Жовтень 

 

жовтень  

 КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№ 6"КМР 

пл..Визволен

ня ,2 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан організації та повноти лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань. 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан виконання протипаразитарних заходів 

  Жовтень 

 

 

Травень 

 

Травень  

 

Жовтень 

 

 

жовтень  

 

жовтень 

 КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№ 7"КМР 

вул.. Каткова, 

2 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан організації та повноти лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань. 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

Стан виконання протипаразитарних заходів 

  Жовтень 

 

 

Травень 

 

Травень  

 

Жовтень 

 

 

Жовтень 

 

Жовтень  

 КЗ «Криворізький 

психоневрологічний 

інтернат» ДОР» 

вул.Тренева,1

5 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

  лютий 
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 КЗ «Криворізька 

міська лікарня № 4» 

ДОР» 

вул. 

Володимира 

Великого, 21 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

  березень 

 

 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кривий Ріг КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 183 

(Довг.р-н) 

вул. Соборності 85а - вода централізована- 

1/10 

-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори –3/ 6 

- страви : 

- на калорійність –3 /15 

та на якість термо- 

обробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

-страва на 

мікробіологічні 

дослідження -1/1 

 

лютий 

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 133 

(Долг. Р-н) 

Вул. Лісового, 9а - вода централізована- 

1/10 

- страви на калорійність 

– 3/15 

- на якість термо- 

обробки– 1/1 

- овочі на нітрати – 2/2 

- вода 

централізована- 1/6 

 

червень 

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241  

(Метал. Р-н) 

Пр. Миру, 18 - вода централізована- 

1/10 

- страви на калорійність 

– 3/15 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

-страва на 

мікробіологічні 

дослідження -1/1 

квітень 

КЗ «ДНЗ ( ясла – садок) № 129 

( Метал. р-н). 

Вул.Костенка, 35 - вода централізована- 

1/10 

-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори – 3/6 

- вода 

централізована- 1/6 

 

березень 
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- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термо- 

обробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

КЗ «ДНЗ (ясла-садок)   № 

151(Сакс. р-н) 

Вул. Авраменка, 17а - вода централізована- 

1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

вересень 

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 250 

(Сакс. р-н) 

Мкр. Ювілейний, 12а - вода централізована- 

1/10 

-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори – 3/6 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

лютий 

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 70 

КМР» (Ценр.-Міськ. р-н) 

вул. Кривбасівська, 54а - вода централізована- 

1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

березень 

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 121 

 

вул. Лермонтова, 27а - вода централізована- 

1/10 

- страви на калорійність 

– 3/15 

- термообробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

жовтень 

КЗ «ЗДО КТ «КМР № 101  

(Інул. .р-н) 

 

вул.Подлєпи, 42а - вода централізована- 

1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термо- 

обробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- овочі на нітрати – 2/2 

- вода 

централізована- 1/6 

 

липень 

 КЗ «ЗДО КТ «КМР № 161  

(Інул. .р-н) 

вул. Сонячна, 7 - вода централізована- 

1/10 

- вода 

централізована- 1/6 

червень 
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 - страви на калорійність 

–      3/15 

та на якість термо- 

обробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- овочі на нітрати – 2/2 

 

 КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  

№ 20 КМР»  (Покр. р-н) 

 

вул.. Глаголєва, 14 - вода централізована- 

1/10 

-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори –3/ 6 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термо- 

обробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

-страви на 

мікробіологічне 

дослідження-1/1 

лютий 

 КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  

№ 60 комбінованого типу 

 КМР»  (Покр. р-н) 

 

вул. Руденка, 3 - вода централізована- 

1/10 

-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори – 3/6 

- страви на калорійність 

– 3/15 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

березень 

 КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  

№ 136  комбінованого типу 

 КМР»  (Покр. р-н) 

 

вул. Ціалковського, 73 - вода централізована- 

1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

жовтень 

 КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  

№ 149 (Тернів. Р-н) 

вул. Каштанова, 29-а - вода централізована- 

1/10 

-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори – 3/6 

- страви на калорійність 

– 3/15 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

лютий 

 КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  

№ 158 (Тернів. Р-н) 

вул.Маршака, 5 - вода централізована- 

1/10 

- вода 

централізована- 1/6 

бересень 
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-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори – 3/6 

- страви на калорійність 

– 3/15 

- деззасіб – 1/1 

 

 КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  

№ 220 комбінованого типу 

КМР»(Тернів. Р-н) 

вул. 10-Гвардійської 

Дівізії, 6 

- вода централізована- 

1/10 

-штучне освітлення – 

9/9 

- метеофактори – 3/6 

- страви на калорійність 

–   3/15 та на якість 

термо- 

обробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода 

централізована- 1/6 

 

жовтень 

 

 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Адмінтерито

рія 

Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кривий 

Ріг 

(Металургійн

ий р-н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 7     

вул. Героїв АТО,48 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

  серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 75 

вул. Героїв АТО,52 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька спеціалізована школа 1-

111 ступенів № 4 

вул. Героїв АТО,15 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 26 

вул. В.Бизова,7а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 15 ім. М.Решетняка 

вул. Криворіжсталі,40 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 63 

вул. Агафонова,14 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 69 

вул. Хабаровська,4 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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Довгинцівськ

ий р-н 

 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 103 

вул. Костенко,23 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька гімназія №95 вул. Соборності,20а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізький науково – технічний 

металургійний ліцей №16 

вул. С.Тільги,22 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

КЗ «Криворізький навчально – 

виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа 1-11 ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» № 18 

вул. Шиферна,35 - вода 

централізована -1/10 

 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 66 

вул. Вокзальна,6 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізький навчально – виховний 

комплекс «Загальноосвітня 

вальдорфська школа 1-111 ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»  

вул. Я.Мудрого,89б - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька спеціалізована школа 1-

111 ступенів № 9 

вул. 

Дніпропетровське 

шосе,32 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька педагогічна гімназія вул. Героїв АТО,88 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 65 

вул. С.Тільги,63 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізький науково – технічний 

металургійний ліцей № 81 

вул. Симонова,10 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 84 

вул. Милашенкова,57 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 87 

вул. Сормовська,5 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 88 

вул. Колійна,26 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 89 

вул. Мальовнича,1а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 90 

вул. Кокчетавська,1а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 94 

вул. Промислова,1а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 108 

вул. Соборності,115 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 109 

вул. Я.Мудрого,83 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 128 

вул. Симонова,12 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізький гуманітарно – 

технічний ліцей № 129 

вул. Пензенська,39 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 130 

вул. Незалежності 

України,12 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Саксаганськ

ий р-н 

Криворізький природничо-науковий 

ліцей 

вул. Володимира 

Великого, 32А 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа I-

III ступенів №14 

вул. Володимира 

Великого, 34 Б 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа I-

III ступенів №17 

пр. Героїв-

підпільників, 36 а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №19 

вул. Івана Авраменка, 

20 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №21 

вул. Спаська, 8А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 31 

вул. Качалова, 4 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізький навчально-виховний 

комплекс №35 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – 

багатопрофільний ліцей «Імпульс» 

вул. Співдружності, 

84А 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №41 

вул. Співдружності, 

44А 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

 

серпень 

 Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №43 

вул. Покровська , 34А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №51 

вул. Світлогорська, 

103 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №58 

вул. Льотчиків, 29 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №68 

мкр. Гірницький, 3 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №70 

вул. Ярослава 

Мудрого,79 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №72 

вул. Катеринівська,  

8а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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Криворізька спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №74 

мкр. Ювілейний , 1А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька гімназія №91 вул. Генерала 

Радієвського, 48 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька спеціалізована  

школа І-ІІІ ступенів №107 з 

поглибленим вивченням англійської 

мови 

вул.Катеринівська,.11 

 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №113 

вул. Курчатова 39а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

Криворізька спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №118 

мкр. Сонячний , 1 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №119 

мкр. Сонячний , 48А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №120 

вул.  Івана 

Авраменка, 22 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 122 

вул. Володимира 

Великого 51д 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 124 

мкр. Гірницький, 33А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Комунальний заклад «Навчально – 

виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад комбінованого 

типу - загальноосвітня школа І 

ступеню № 278» 

мкр. Сонячний, 36А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Комунальний заклад “Навчально-

виховний комплекс “Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І ступеню № 240” 

вул. Покровська, 21А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Центрально_

міський р-н 

Криворізька  загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів   № 1  

вул. Чкалова, 1 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька  загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів  № 2  

вул. Шмідта, 76 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа і-

ІІ ступенів № 5   

вул. Тарапаківська, 28 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 8 

вул. 

Першотравнева,16                                                                                                                                                                   

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів № 10 

вул. Кленова,9 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 12 

вул. Алмазна,3 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 13  

вул. Школьна, 27 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №20  

вул.     Жовтнева,31 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 22 

вул. Стрільцова,4 в - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 23  

вул. Політехнічна,71а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 28  

вул  Українська, 123 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 29  

вул. Рахманінова,1 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів № 30.  

вул. Кленова, 9 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів № 39  

пос. Рудничний - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 60  

вул. Українська, 66 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів № 64 

пос. Рахманово - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 79  

вул. Політехнічна, 77 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 85 

м-н Всебратське-2,     

65«б» 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів № 104 

пос. Авангард - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована-

1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 123,  

вул. Миколаївське 

шосе,18 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізький Центрально-міський 

ліцей   

вул. Лермонтова,12 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька Центрально-міська 

гімназія.  

вул. 

Першотравнева,16 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

КЗ «Навчально–виховний комплекс» 

І-ІІІ ступенів 

вул. Пушкіна, 48а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Інгулецький 

р-н 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 59  

вул. Гірників,30 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І- вул. Переяславська, 6 - вода - вода централізована серпень 
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ІІІ ступенів № 67  централізована -1/10 -1/6 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 73  

вул. Добролюбова, 7 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 82  

вул. Кронштадська, 

20 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів № 92  

вул. Таганська, 1 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 99  

вул. Недєліна, 41-а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 100  

вул. Каткова,20 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №101  

вул.Абрикосова,1 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 102  

вул.Сонячна, 10 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 Криворізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 114  

вул. Каткова, 35 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 115  

вул.Макаренка, 2 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

КЗ «Криворізька  гімназія № 127»  вул.Олександра 

Станкова, 7 а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Терновський 

р-н 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 45 

вул.Сергія 

Калачевського, 170 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 42 

вул. Каштанова, 38 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 37 

вул. Буряченка, 17 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 61 

вул. Д.Войчишина, 5 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 50 

вул. І. Сірка, 57 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 105 

вул. І.Сірка, 28 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 78 

вул. В.Терещенко,10Г - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Комунальний заклад освіти 

Тернівський ліцей 

вул.Володимира 

Терещенко 5-б 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 110 

вул. Доватора, 31 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 116 

вул. Маршака, 19 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 117 

вул. Головка, 9-а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька Тернівська гімназія вул. Головка, 45-а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 27 

вул. Чарівна, 22-а - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 Криворізький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів дошкільний навчальний 

заклад» №38 

вул. Кібальчича 19 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 40 

вул. Сестроріцька 2 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 48 

вул. Ю.Смирнова, 28 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 55 

вул.Сергія 

Калачевського,108-а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 76 

вул. Брестська, 21 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс» Криворізька 

загальноосвітня школа 1-11 ступенів 

дошкільний навчальний заклад № 83 

с. Ново-Іванівка, вул. 

Каштанова, 15 

- вода 

централізована -1/10 

 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс» дошкільний 

навчальний заклад комбінованоного 

типу-загальноосвітня школа 1 

ступеня дошкільний навчальний 

заклад № 218»КМР 

вул.. Ухтомського, 34 - вода 

централізована -1/10 

 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс» дошкільний 

навчальний заклад комбінованоного 

типу-загальноосвітня школа 1 

ступеня дошкільний навчальний 

заклад № 291»КМР 

вул.. Чарівна .28 - вода 

централізована -1/10 

 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Покровський 

р-н 

Криворізький Покровський ліцей вул. Кропивницького, 

63 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 Криворізька загальноосвітня школа 1- вул. Кропивницького, - вода - вода централізована серпень 
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111 ступенів № 97 93 централізована -1/10 -1/6 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 33 

вул.. Соколовська, 19 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 32 

мікр. 7 Зарічний, 7 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 112 

вул. Святоандріївська 

10-а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька спеціалізована  школа 1-

111 ступенів № 71 

вул. Ракітіна, 22 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 46 

вул. Пятихатська, 13 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 93 

вул. Армавірська, 11 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 111 

вул. Армавірська, 10-

а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 52 

вул. Едуарда Фукса, 7 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 86 

вул. Едуарда Фукса,  

11-а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 36 

вул. Кропивницького, 

37 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 62 

вул. Ватутіна, 38 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 34 

вул. Іртиська, 20А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 44 

вул. Едуарда Фукса, 

58 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька гімназія № 49 вул. Шурупова, 1 

 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 57 

вул. Ватутіна, 30 - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 121 

вул. 

Електрозаводська,5 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 125 

мікр. 5 Зарічний,32А - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізька загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 126 

мікр. 5 Зарічний - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Криворізький спеціалізований 

Навчально-виховний комплекс №22 

мікр. 5 Зарічний 32-б - вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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«Дошкільний навчальний заклад -

загальноосвітня школа 1 ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних 

мов»КМР 

 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кривий Ріг Дитячий позаміський 

оздорвчий заклад 

«Старт» 

Криворізький район 

с. Софіївка 

- вода питна – 24/288 

 

- вода питна – 24/144 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

- городина на 

я/гельмінтів -3/3 

 

 

червень - серпень 

 

 

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. Кривий Ріг КЗ « Криворізький 

дитячий будинок  

інтернат» 

вул. Володимира 

Великого, 42 А 

- вода 

централізована – 

1/10 

-штучне освітлення 

– 12/12 

-метеофактори – 

6/12 

- страви на 

калорійність-3/15 

- кулінарний вироб 

на термообробку – 

1/1 

- повітря закритих 

- вода централізована 

– 1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

-змиви на КФБ -10/10 

(харчоблок) 

- дослідження  

 городина на 

я/гельмінтів -2/2 

 

 

 

 

 

лютий 
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приміщень 

(двооксид вуглецю) 

– 4/4 

КЗ « Центр соціально – 

психологічної 

реабілітації дітей» 

вул. Озерна, 17 - вода 

централізована- 1/10 

- страви на 

калорійність-3/15 

- кулінарний вироб 

на термообробку – 

1/1 

- повітря закритих 

приміщень 

(двооксид вуглецю) 

– 4/4 

- вода централізована- 

1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

 

 

жовтень 

КЗ «Центр соціально – 

психологічної 

реабілітації дітей №1» 

Криворізької міської 

ради»  

вул. Ватутіна, 51а - вода 

централізована- 1/10 

- страви на 

калорійність-3/15 

- кулінарний вироб 

на термообробку – 

1/1 

- вода централізована- 

1/6 

-змиви на алергенні 

кліщі -10/10 

 

 

 

 

 

 

вересень 

 

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

                

Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні 

проб/досліджень 

Мікробіологічні 

проб/досліджень 

м.Кривий Ріг КП «Кривбасводоканал» НФС 

ВНС 

12/444 

40\400 

12/132 

40\440 

Березень, травень, 

липень,  жовтень 
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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 

проб/досліджень 

Мікробіологічні 

проб/досліджень 

КП «Кривбасводоканал» ВНС, НФС 52\104 - Березень, травень, 

липень, жовтень 

 

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 

 

 

1.Пляж в парку ім. Ф. 

Мершавцева 

4/56  16/80 червень,липень,серпень,вересень 

2.Пляж житломасив ПАТ 

«ПівдГЗК» 

4/56 16/80 червень,липень,серпень,вересень 

3.Пляж вул. Маршака в 

Тернівському районі 

4/56 16/80 червень,липень,серпень,вересень 

4.Пляж ДОТ «Старт» 9/81 9/45 Червень-серпень 

Інші  5/70 5/25 Протягом  року 

Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Кривий Ріг Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева - 4/20 червень, липень, серпень, 

вересень 

Пляж житломасив ПАТ «ПівдГЗК» - 4/20 червень, липень, серпень, 

вересень 

Пляж вул. Маршака в 

Тернівському районі 

- 4/20 червень, липень, серпень, 

вересень 
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 Грунт з пляжу ДОТ «Старт» с. 

Софіївка Криворізький район 

- 6/18 червень – серпень 

 КЗ «Криворізький спеціалізований 

будинок дитини» ДОР» б-р. 

М.Василевського, 11-а пісок із 

пісочниць 

- 3/3 квітень 

 КЗ «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 

№1» ДОР вул..Ватутіна,51 пісок із 

пісочниць 

- 3/3 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) 

2700/2700 щомісячно 

транспортні магістралі 90/90 травень, серпень 

житлова забудова в зоні впливу 

промпідприємств 

48\48 червень, вересень 

Інші 60/60 Протягом  року 

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів 

 

Адмінтериторія Назва підприємства  вид продукції 

(сировини) 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

м. Кривий Ріг КЗШ І-ІІІ ступенів  

 № 111 

Полімерні матеріали 

(міграція шкідливих 

речовин) 

6 лютий 

КЗШ І-ІІІ ступенів  

 № 93 

Полімерні 

матеріали(міграція 

шкідливих речовин) 

6 лютий 

КЗШ І-ІІІ ступенів  

 № 122 

Полімерні 

матеріали(міграція 

шкідливих речовин) 

6 лютий 

 Криворізька гімназія №91 Полімерні 

матеріали(міграція 

6 лютий 
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шкідливих речовин) 

Криворізька 

загальноосвітня школа  І-

ІІІ ступенів № 8 

Полімерні матеріали 

(міграція шкідливих 

речовин) 

6 лютий 

Криворізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1 

Полімерні 

матеріали(міграція 

шкідливих речовин) 

6 лютий 

Криворізька 

загальноосвітня школа 1-

111 ступенів № 123 

Полімерні 

матеріали(міграція 

шкідливих речовин) 

6 серпень 

 

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів на 2019 рік 

  

Адмінтериторія Назва підприємства Будівельний матеріал Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

м.Кривий Ріг КЗ   дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) 

 № 206 

пісок                                   2 червень 

 КЗ   дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) 

 № 25 

пісок                                    2 червень 

КЗ ДНЗ (ясла-садок) № 133 пісок                                    2 червень 

КЗ «ДЗО КТ КМР « №161 пісок                                    2 червень 

 КЗ «ДЗО КТ КМР « №101 пісок                                      2 липень 

 КЗ  «ДНЗ (ясла-садок)  

№ 241 

пісок                                      2 квітень 
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План моніторингових радіологічних досліджень радону-222 у повітрі приміщень на 2019 рік 

  

Адмінтериторія Назва об’єкту  Вид радіологічного 

випробування 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

м. Кривий Ріг КЗШ № 23 

 вул. Політехнічна, 71-а 

Вимірювання рівня 

еквівалентної 

рівноважної об'ємної 

активності радону-222 

у повітрі приміщень 

8 травень 

 КЗ «Навчально-виховний 

комплекс І-ІІІ ст.. вул.. 

Пушкіна, 48а 

Вимірювання рівня 

еквівалентної 

рівноважної об'ємної 

активності радону-222 

у повітрі приміщень 

8 травень 

Криворізька гімназія № 91 

вул. Генерала Радієвського, 

48 

Вимірювання рівня 

еквівалентної 

рівноважної об'ємної 

активності радону-222 

у повітрі приміщень 

8 червень 

КЗСШ №4 вул. Героїв АТО 

15 

Вимірювання рівня 

еквівалентної 

рівноважної об'ємної 

активності радону-222 

у повітрі приміщень 

8 червень 

 КЗШ №111 вул. 

Армавірська, 10-а 

Вимірювання рівня 

еквівалентної 

рівноважної об'ємної 

активності радону-222 

у повітрі приміщень 

9 жовтень 

 КЗШ № 46 вул. 

Пятихатська, 13 

Вимірювання рівня 

еквівалентної 

рівноважної об'ємної 

активності радону-222 

у повітрі приміщень 

9 жовтень 
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Моніторингові дослідження води відкритих водойм  на вібріофлору  на 2019 рік 

 

  

 

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів  вібріофлору 

 

№ 

п/п 

 

Територія  

Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1. м. Кривий Ріг  51/102 Червень-вересень Щотижнево  

 

 

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на   вібріофлору 

 

№ 

п/п 

Територія Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1.      м. Кривий Ріг  18/36 Червень-вересень 1 раз на 2 тижня  

 

 

Моніторинговий план досліджень  стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

 

№
 з

/п
 

Територія  

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 

дошкільног

о 

закладу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. м. Кривий Ріг 

 

- - щомісячно 

 

 

24 проби /  

48 досліджень 

 

60 проб /  

120 

досліджень 

12 проб /  

24 

досліджень 

КП 

«Кривбасводоканал»,північ-

на станція аерації 

КП «Кривбсводоканал, 

південна станція аерації 

КЗ «Криворізька міська 

клінічна лікарня №8»ДОР», 

№ 

п/п 

Територія  Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. м.Кривий Ріг 51 з 01.06 по 30.09;1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 
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неврологічне відділення; 

КЗ «Криворізька міська  

лікарня №7»ДОР», 

інфекційне .відділення 

КЗ «Криворізька міська  

лікарня №17»ДОР», 

інфекційне .відділення; 

КЗ «Криворізька міська 

дитяча лікарня №4»ДОР»; 

КЗ «Криворізька міська 

інфекційна лікарня №1» 

ДОР»;  

КЗ «Криворізький 

спеціалізований будинок 

дитини»ДОР» 

 

 

Моніторингові  дослідження  біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від  хворих  на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 

в м. Кривому Розі 

№ 

з/п 
Територія  

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/досліджень 
Матеріал для дослідження 

1 м.Кривий Ріг: 

КЗ «Криворізька інфекційна  

лікарня» № 1» ДОР 

щомісячно 10/20  Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

відбирається  та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

2 м.Кривий Ріг: 

КЗ «Криворізька міська 

клінічна лікарня» № 2» ДОР 

щомісячно 2/4 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

 Всього   12/24  

 

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

в м.Кривому Розі 

№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування  ДДЗ  

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/дослід

жень 

Матеріал для дослідження 

1. м.Кривий Ріг: 

КЗ  «Криворізький дитячий 

будинок- інтернат» ДОР 

Квітень-

червень  

Травень 

червень 

5/10 

5/10 

5/10 

Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 

медичними працівниками дитячого закладу 

2. КЗ  «Криворізька школа -  Квітень 5/10 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається 
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№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування  ДДЗ  

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/дослід

жень 

Матеріал для дослідження 

інтернат №1» ДОР Травень 

червень 

5/10 

5/10 

медичними працівниками дитячого закладу 

3. 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 

 Всього  45/90  

 

Моніторингові  дослідження  стану популяційного  імунітету  населенням Кривого Рогу 

до вірусів грипу 

 

№ з/п Територія  
Термін 

доставки 

Кількість 

проб 
Матеріал для дослідження 

1 м.Кривий Ріг на протязі 

року 

50 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 

епідемічному відношенні до вірусів грипу 

 

 

 

План-графік  відбору та 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 Територія  Кількість змивів Термін виконання Періодичність  

1 м.Кривий Ріг 25 14.05-18.05 1 раз на рік 

 

План-графік 

доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ВДБФ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень 

на наявність збудників ієрсиніозів у  паралельному режимі 

№ 

з/п 
Назва ВСП 

Кількість 

змивів 
Термін доставки Кратність  

 м.Кривий Ріг: 

КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня №4»ДОР 

КЗ «Криворізька міська  лікарня №4»ДОР  

КЗ «Шкірно-венерологічний диспансер»ДОР 

25 

9 

9 

7 

19.02-25.02 1 раз на рік 
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План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 

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

№ з/п Назва ВСП Кількість гризунів Термін доставки кратність 

 м. Кривий Ріг  12 на протязі року щомісячно 

 

План здійснення мікробіологічного моніторингу за  циркуляцією збудників 

менінгококової інфекції на території міста Кривий Ріг 

№ з/п Територія , назва об.єкту 

Кількість  

обстежуваних 

осіб/досліджень 

Термін  

 виконання заходу  

1. м. Кривий Ріг : 

КЗО «Криворізький  ліцей з посиленою фізичною 

підготовкою», 

вул..Ярослава Мудрого, 81 

 

 

50/100 
березень 

 

 м. Кривий Ріг : 

«Криворізький коледж Національного  авіаційного 

університету» вул.Туполева ,1 

 

 

50/100 листопад 

 

 ВСЬОГО  100/200  

 

План здійснення мікробіологічного моніторингу за  циркуляцією корінебактерій  на території міста Кривий Ріг 

 

№ з/п Територія , назва об.єкту 

Кількість 

обстежуваних 

осіб/досліджень 

Термін 

виконання заходу 

1. м. Кривий Ріг : 

ОКЗ  «Криворізька загальноосвітня санаторна школа-

інтернат № 8 І-ІІ ступенів ДОР », 

вул.Сергія Колачевського, 86а 

 

 

50/50 
березень 

 

 м. Кривий Ріг : 

«Криворізька загальноосвітня школа-інтернат №4 І-ІІ 

ступенів КМР»  

Вул.Ватутіна, 41а 

 

50/50 листопад 

 

 всього  100/200  
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Дослідження  біоматеріалу (носоглоткові змиви, парні сироватки, секційний матеріал) 

від хворих на грип та ГРВІ  

№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування  ЛПЗ  

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/дослід

жень 

Матеріал для дослідження 

 ЛПЗ м.Кривий Ріг щорічно 160/720 **Біоматеріал на грип  та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії 

працівниками ЛПЗ 

 

 

 

Моніторингові  дослідження  стану популяційного  імунітету  населення  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 

7 м.Кривий Ріг/ 

Криворізький МВЛД 

Березень 20 **Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 

епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 

 

                                                                                                                                                     
 

План-графік доставки зразків поживних середовищ  

(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» у 2019 році   

№ з/п Назва ВСП 
Кількість 

проб 

Термін доставки 

Кратність  Поживні середовища для 

перевірки на ростові та 

інгібуючі  властивості 

 Криворізький міський ВЛД 2 26.02-28.02 1раз на рік 
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План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» 

кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2019 році. 

№ 

з/п 

Назва ВСП  

(місце відбору) 

Кліщі 

Термін 

доставки 

 

Кратність  
на 

туляремію 

на 

кліщовий 

бореліоз 

1.  Криворізький міський  ВЛД 25 25 
1-04.- 

20.05.19  

 

 

 

 

 

 

 

                  Завідувач  

                 ВСП «Криворізький міський відділ   лабораторних 

                 досліджень  ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ  України»                                                               Т.А.Черняєва                                                                                           
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