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План моніторингових досліджень, що проводяться 

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

Криворізькому районі  

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

Адмінтер

иторія 

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 

Криворізь

кий р-н 

КЗ «Гейківська 

психоневрологічна 

лікарня» ДОР»; 

с. Гейківка, 

вул.  

Стан виконання дезінфекційно-стери-

лізаційних та протипедикульозних заходів. 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження у відділенні 

хворих на туберкульоз. 

- вода 

централізована- 

1/10 

мікроклімат – 5/15 

 

 

- вода централізована- 

1/6 

змиви комплексні – 

20/40 

змиви на ЗКФБ – 20/20 

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 3/3 

антисептик – 3/3 

деззасіб  – 3/3 

червень 

Криворізь

кий р-н 

КЗ  "Криворізький 

районний центр 

ПМСД  КРРДО" 

с.Новомайсь 

ке, 

вул.Вишнева,

1а 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стери-

лізаційних та протипедикульозних заходів. 

Стан організації проти паразитарної 

діяльності 

Стан використання мікробіологічних 

лабораторних досліджень в діагностиці 

інфекційних захворювань 

- - жовтень 

 

 

травень 

 

жовтень 

 

 

травень 

 

травень 

 

травень 

 

 

КЗ «Криворізька 

центральна районна 

лікарня» ДОР» 

с. 

Новомайське, 

вул.Вишнева,

1а 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

  лютий 
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КЗ «Зеленопільський 

психоневрологічний 

інтернат» ДОР» 

с. Зелене 

Поле, вул. 

Південна,  

буд. 48 

Стан виконання дезінфекційно-стериліза-

ційних  та протипедикульозних заходів 

  лютий 

 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

Криворізький р-н Новопільський НВК 

Криворізького району 

с. Новопілля  

вул. Полтавського, 9 

- вода питна - 1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода питна - 1/6 

 

вересень  

КЗ « Глеюватський ДНЗ»  

Криворізького району 

 

с. Глеюватка - вода питна - 1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода питна - 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 

Криворізь 

кий р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 «Валівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів»  

с. Софіївка, вул. 

Центральна,100 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Веселівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів»  

с. Веселе вул. 

Центральна, 1 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Златоустівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»  

с. Златоустівка 

вул.Руденко,51  

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Кіровська загальноосвітня школа  І-

ІІІ ступенів»  

 

с. Данилівка, вул. 

Шкільна, буд.5. 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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 «Красінський навчально-виховний 

комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів– дошкільний навчальний 

заклад»  

53071 

с. Красівське 

вул. Центральна, 48 

 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Червонозабійницька школа  І-ІІІ 

ступенів»  

вул.Гагаріна, 11, с. 

Червоне 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Лозуватська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка»   

с.Лозуватка вул. 

Миру,1Б 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Лозуватська загальноосвітня школа 

№ 2 І-ІІІ ступенів»  

с. Лозуватка, вул.. 

Толстого, 60 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Надеждівський навчально-виховний 

комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів -дошкільний навчальний 

заклад)»  

с. Надеждівка, 

вул. Садова,24 

 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Недайводський           навчально-

виховний комплекс (загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад)»                      

с. Недайвода, 

вул. Рората, буд. 101-

А, 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

   КЗ «Новопільський навчально-

виховний комплекс (загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад)» 

с. Новопілля,  

вул. Полтавського 9  

 

 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Радушненська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів»  

смт. Радушне 

вул. Шкільна 1а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

«Радіонівська ЗОШ І – ІІІ ступенів»  
вул.. Театральна 1А, 

с. Радіонівка, 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Христофорівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»  

смт. Христофорівка, 

вул. Азарнова, буд. 19 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Червоношахтарська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»  

с. Вільне 

вул.Меліоративна 2а 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Широківська загальноосвітня 

школа           І-ІІІ ступенів»  

с. Широке, вул. 

Центральна, 1К 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Глеюватська загальгоосвітня школа 

І – ІІ  ступенів»  

с. Глеюватка, вул..  

Українська, 2б 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Грузький навчально – виховний 

комплекс (загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад)»  

 

с.Грузьке 

вул..Українська,1а 

 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 
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 «Зеленогайський навчально – 

виховний комплекс (загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад)  

с.Зелений Гай 

вул.Ставкова, 57 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Зеленопільська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів»  

с.Зелене 

Поле,вул..Південна,44 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Лозуватська початкова школа-сад І 

ступеня»  

с.Лозуватка, 

вул. Чкалова,44 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

 «Навчально – виховний комплекс 

«Орджонікідзенська початкова 

школа-сад І ст.»  

с. Шевченківське, 

вул.. Березова, буд. 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Гейківська загальноосвітня школа I – 

III cт. Криворізької райради 

с. Ранній Ранок вул. 

Шкільна 

- вода питна  

( привозна) – 1/10 

- вода питна 

( привозна) -1/6 

вересень 

 

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 

КЗ «Зеленопільський 

психоневрологічний 

інтернат» ДОР» 

Криворізький район, 

 с. Зелене Поле, 

вул.Південна,46а 

- вода 

централізована-  

1/10 

- метеофактори –

15/45 

- деззасоби – 2/2 

- овочі на нітрати – 

1/1 

-вода централізована - 

1/6 

- городина на 

я/гельмінтів -1/1 

 

 

травень 

 

 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 

Криворізький район децентралізоване 

водопостачання 

Громадські колодязі 10/170 10/60 травень 
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Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів  вібріофлору  

 

№ 

п/п 

Територія Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1 Криворізький район  17/34 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.      Криворізький район 9/18 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 

1 Криворізький район 

 

- - щомісячно 

 

щокварталу-

но 

12 проб / 

 24 досліджен-

ня 

 

4 проби /  

8 досліджень 

- КП «Кривбасводоканал», 

центральна станція аерації; 

КЗ «Гейківська обласна 

психоневрологічна лікарня» 

ДОР 

 

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

в Криворізькому районі     

№ 

з/п 
Територія  

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/досліджень 
Матеріал для дослідження 

3 Криворізький  район/ 

КЗ  «Криворізька  центральна  

районна лікарня» 

щорічно 6/12 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 
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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 

  Криворізький район 10 Протягом року  

 
                                                                                                                                             
                                                                                                           
 

 

 

                  Завідувач  

                 ВСП «Криворізький міський відділ   лабораторних 

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