


 

  

 

План моніторингових досліджень, що проводяться  

ВСП «Марганецький відділ лабораторних досліджень»  

ДУ «Дніпропетровській ОЛЦ МОЗУ» на 2019 рік 

 

Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладів 

Адміністративна 

територія 

Найменування 

закладу 

Адреса Тематика 

моніторингового 

відвідування 

(візиту) 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведенн

я (місяць) 

Фізико-хімічні 

дослідження 

Мікробіологічні 

дослідження 

м. Марганець КЗ «Марганецька 

центральна міська 

лікарня» ДОР» 

Дніпропетровська 

область  

м. Марганець,  

вул. Паркова, 15 

 

   серпень 

Хірургічне відділення Стан системи інфекційного 

контролю в закладах 

охорони здоров’я та 

моніторинг ефективності її 

впровадження 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: окиснюваність – 1/1 

Вуглецю діоксиду – 6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 30/90 

якість миття рук 

медперсоналу – 4/12 

мікробна 

контамінація: 

- деззасоби - 2/4 

-антисептик-2/4 

- рідке мило-2/4 

стерильність -20/40 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 4 особи 

(4 проб / 8 досл.) 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 



 

Реанімаційне відділення  Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: вуглецю діоксиду – 

6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/30 

якість миття рук 

медперсоналу – 3/9 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-1/2 

-антисептик-1/2 

-рідке мило-1/2 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 3 особи 

(3 проб / 6 досл.) 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

Акушерсько-гінекологічне відділення Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: окиснюваність – 1/1 

Вуглецю діоксиду – 6/6 

змиви з 

навколишнього 

середовища- 30/90 

якість миття рук 

медперсоналу – 3/9 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-2/4 

-антисептик-2/4 

-рідке мило-2/4 

стерильність -20/40 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 3 особи 

(3 проб / 6 досл.) 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

ЦСВ 

 

 

 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів та 

протипедикульозних 

заходів 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/10 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-1/2 

-антисептик-1/2 

 



 

 

 

 

 

 

-рідке мило-1/2 

стерильність -15/30 

контроль роботи 

стерилізаційного 

обладнання: 

-бактести -6/6 

-хімтести-10/10 
повітря - 4/4 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

 

 

                               Пральня 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

Шум – 1/1 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів 10/10 

 

 
                КЗ «Марганецька ЦМЛ»ДОР - стан виявлення гострих 

в’ялих паралічів, 

лабораторної діагностики 

поліомієліту, 

ентеровірусних інфекцій; 

- стан лабораторної 

діагностики інфекційних 

захворювань (гострих 

кишкових інфекцій, кору, 

вірусного гепатиту тощо);  

- стан виконання проти 

паразитарних заходів; 

- стан організації надання  

антирабічної допомоги  

населенню в лікувально-

профілактичних закладах; 

  серпень 

- готовність лікувально-

профілактичних закладів до 

дій у випадку виявлення 

хворих особливо 

небезпечними інфекціями; 

  травень 



 

- стан готовності до роботи в 

умовах епідемічного підйому 

захворюваності на грип та 

ГРВІ. 

   жовтень 

КНП 

«Марганецький 

ЦПМСД» 

м.Марганець, 

вул..Паркова,15 

Дотримання вимог безпечної 

імунізації. 
  Травень 

 

 

Томаківський 

район 

КЗ «Томаківська 

центральна районна 

лікарня» ДОР» 

Дніпропетровська 

область, 

Томаківський район 

смт. Томаківка 

вул.  Шосейна, 22 

 

   квітень 

Хірургічне відділення Стан системи інфекційного 

контролю в закладах охорони 

здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: окиснюваність 

– 1/1 

Вуглецю діоксиду – 

6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів- 20/60 

якість миття рук 

медперсоналу – 3/9 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-2/4 

-антисептик-2/4 

-рідке мило-2/4 

стерильність -20/ 40 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 3 особи 

(3 проби /6досл.) 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

Реанімаційне відділення  Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів-  10/30 

якість миття рук 

медперсоналу – 2/6 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-1/2 

-антисептик-1/2 

-рідке мило-1/2 

Обстеження персоналу 



 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 2 особи 

(2 проби /4досл.) 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

                   Гінекологічне відділення  Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: окиснюваність 

– 1/1 

Вуглецю діоксиду – 

6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/30 

якість миття рук 

медперсоналу – 2/6 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-1/2 

-антисептик-1/2 

-рідке мило-1/2 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 1 особа 

(1 проба / 2 досл.) 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

ЦСВ Стан виконання 

дезінфекційно-стерилізаційних 

заходів та протипедикульозних 

заходів 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/10 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-1/2 

-антисептик-1/2 

-рідке мило-1/2 

стерильність -15/30 

контроль роботи 

стерилізаційного 

обладнання: 

-бактести -6/6 

-хімтести-10/10 
повітря-4/4 

антибіотикорезистентн

ість мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Пральня 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

Шум – 1/1 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/10 

 

 

 

 

    КЗ «Томаківська ЦРЛ»ДОР - стан виявлення гострих в’ялих 

паралічів, лабораторної 

діагностики поліомієліту, 

ентеровірусних інфекцій; 

- стан лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(гострих кишкових інфекцій, 

кору, вірусного гепатиту тощо);  

- стан виконання проти 

паразитарних заходів; 

- стан організації надання  

антирабічної допомоги  

населенню в лікувально-

профілактичних закладах; 

- готовність лікувально-

профілактичних закладів до дій 

у випадку виявлення хворих 

особливо небезпечними 

інфекціями; 

 

  квітень 

 

 

 

 

стан готовності до роботи в 

умовах епідемічного підйому 

захворюваності на грип та ГРВІ. 

 

  жовтень 

 

 КНП 

«Томаківський 

ЦПМСД» 

смт.Томаківка, 

вул.Шосейна,22 

Дотримання вимог безпечної 

імунізації. 

 

 

 

 

 

 

  Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Солонянський 

район 

КЗ «Солонянська 

центральна районна 

лікарня» ДОР» 

Дніпропетровська 

область Солонянський 

район 

смт. Солоне 

вул.  Усенко, 13 

 

   вересень 

Хірургічне відділення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан системи інфекційного 

контролю в закладах охорони 

здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів- 20/60 

якість миття рук 

медперсоналу – 3/9 

мікробна контамінація: 

-деззасоби-2/4 

-антисептик-2/4 

-рідке мило-2/4 

стерильність -20/ 40 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 3 особи 

(3 проби / 6 досл.) 

антибіотикорезистентні

сть мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

Реанімаційне відділення  Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/30 

якість миття рук 

медперсоналу – 2/6 

мікробна контамінація: 

-деззасоби-1/2 

-антисептик-1/2 

- рідке мило-1/2 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  - 1 особа 

(1 проба / 2 досл.) 

антибіотикорезистентні

сть мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

 

 

 



 

Гінекологічне відділення  Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 15/45 

якість миття рук 

медперсоналу –3/ 9 

мікробна контамінація: 

-деззасоби-2/4 

-антисептик-2/4 

- рідке мило-2/4 

Обстеження персоналу 

на бактеріальне 

носійство  патогенного  

стафілококу  — 2 особи 

(2 проби / 4 досл.) 

антибіотикорезистентні

сть мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

ЦСВ Стан виконання 

дезінфекційно-стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозних заходів 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/10 

мікробна контамінація: 

-деззасоби-1/2 

-антисептик-1/2 

-рідке мило-1/2 

стерильність -15/30 

контроль роботи 

стерилізаційного 

обладнання: 

-бактести -6/6 

-хімтести-10/10 
повітря-4/4 

антибіотикорезистентні

сть мікроорганізмів( у 

випадку виявлення 

мікроорганізмів) 

 

 

 

                               Пральня 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/3 

 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/10 

 

 



 

  КЗ «Солонянська ЦРЛ» ДОР - стан виявлення гострих в’ялих 

паралічів, лабораторної 

діагностики поліомієліту, 

ентеровірусних інфекцій; 

- стан лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(гострих кишкових інфекцій, 

кору, вірусного гепатиту тощо);  

- стан виконання проти 

паразитарних заходів; 

- стан організації надання  

антирабічної допомоги  

населенню в лікувально-

профілактичних закладах; 

- стан готовності до роботи в 

умовах епідемічного підйому 

захворюваності на грип та ГРВІ. 

  

 

 
 

вересень 

 - готовність лікувально-

профілактичних закладів до дій 

у випадку виявлення хворих 

особливо небезпечними 

інфекціями; 

 

  квітень 

 КЗ 

«Солонянський 

ЦПМСД» 

смт.Солоне, 

вул.Усенка,13 

Дотримання вимог безпечної 

імунізації. 
  жовтень 

 

 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах у 2019 році 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Марганець Комунальний дошкільний 

навчальний заклад №2 

комбінованого типу 

"Кульбабка" 

Дніпропетровська область, 

м. Марганець, вул. 

Єдності, буд.45-а 

(05665) 23214 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження (для 

липень 



 

1/1 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: фенол – 6/6, 

формальдегід – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Грунт – 1/1 

ДОЛЦ): 

-садовина, городина-

3/3 

-змиви-10/10 

- алергенні кліщі - 10 

 

Комунальний дошкільний 

навчальний заклад-

навчально-виховний 

комплекс  "Дошкільний 

навчальний заклад - 

загальноосвітній 

навчальний заклад - школа 

I ступеня" 

Дніпропетровська область, 

м. Марганець, вул. 

Фестивальна, 15а 

0566533526 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: фенол – 6/6, 

формальдегід – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Грунт – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження(для 

ДОЛЦ): 

 -садовина, городина-

3/3 

-змиви-10/10 

 

липень 

Комунальний дошкільний 

навчальний заклад № 5 

комбінованого типу 

"Веселі зайчата" 

Дніпропетровська область, 

м.Марганець, вул. 

Баумана, 12  

5665 61640 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: фенол – 6/6, 

формальдегід – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Грунт – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження(для 

ДОЛЦ): 

 -садовина, городина-

2/2 

 

липень 

Комунальний дошкільний 

навчальний заклад 

комплексного типу  

«Психолого-медико-

педагогічний центр 

розвитку дитини 

«Ромашка»  

Дніпропетровська область, 

м. Марганець, вул. 

Паркова, 5. 

5665 31658 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: фенол – 6/6, 

формальдегід – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Грунт – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження(для 

ДОЛЦ): 

 -садовина, городина-

3/3 

-змиви-10/10 

Липень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Томаківський район Чумаківський  дошкільний 

навчальний заклад 

«Малятко» Томаківської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Томаківський район,  

с. Чумаки,  

вул.. Червоногвардійська, 

20 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

лютий 

 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) «Казка»  

Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної 

громади  

Дніпропетровська область, 

Томаківський район, 

с.м.т.Томаківка, вул. 

Пушкіна, 24 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

лютий 

Мирівський дитячий садок 

«Золота рибка» Мирівської 

сільської об’єднаної 

територіальної  громади  

Дніпропетровська область, 

Томаківський район,  

с. Мирове,  

вул. Привокзальна, 27 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Терміч обробка – 1/1 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

лютий 

Солонянський район  КЗО Аполонівський 

дошкільний навчальний 

заклад Солонянської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

с. Аполонівка, Військове 

містечко,33 

 

Вода питна – 1/8 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/2 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 



 

КЗО Жданівський 

дошкільний навчальний 

заклад Солонянської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

с. Надіївка 

вул. Шкільна,1. 

Вода питна – 1/8 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/2 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

вересень 

КЗО Солонянський 

дошкільний навчальний 

заклад «Золотий півник» 

Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної 

громади 

Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

с.м.т. Солоне 

вул. Шевченка 

 

Вода питна – 1/8 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/2 

Нітрати – 2/2 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Освітленість – 3/9 

Мікроклімат – 3/9 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

вересень 

 

 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах у 2019 році 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Марганець Добронадіївський 

навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний 

заклад Марганецької 

міської ради 

Дніпропетровська 

область,Томаківський 

район  с. Добра Надія, вул. 

Шкільна, 1 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження (для 

ДОЛЦ): 

-садовина, городина-

3/3 

-змиви-10/10 

алергенні кліщі - 10 

березень 



 

Марганецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3  Марганецької 

міської ради 

Дніпропетровська область, 

м. Марганець, вул. 

Лермонтова, 2 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження (для 

ДОЛЦ): 

-садовина, городина-

4/4 

-змиви-10/10 

 

березень 

Марганецька 

спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №9 з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів, Марганецької 

міської ради 

 

 

 

  

Дніпропетровська область, 

м. Марганець, Ювілейний 

квартал, 16. 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати – 2/2 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження (для 

ДОЛЦ): 

-садовина, городина-

4/4 

-змиви-10/10 

 

 

 

 

березень 

Томаківський район Вищетарасівська  

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  Томаківської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Томаківський район, с. 

Вищетарасівка, вул. 

Горького, 7 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

змиви на УПМФ-15/15 

 

вересень 

Преображенська  

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  Томаківської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Томаківський район, с. 

Преображенка, вул. 

Степова, 27 Б. 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 
Нітрати – 2/2 
Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

вересень 

Володимирівська філія 

Томаківського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів-ДНЗ» №1.  

Дніпропетровська область, 

Томаківський район, 

с.Високе,  вул. 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

вересень 



 

 

 

 

Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної 

громади 

Дніпровська, 32. Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 
Нітрати – 2/2 
Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

 

Солонянський район КЗО Василівська СШ-

інтернат  Солонянської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

с. Василівка, 

вул.Стремського, 5. 

Вода питна – 1/8 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/2 
Нітрати – 2/2 
Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

квітень 

КЗО Микільське на Дніпрі, 

середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

Микільської сільської ради   

Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

с.  Микільське на Дніпрі , 

вул. Центральна, 3. 

Вода питна – 1/8 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/2 
Нітрати – 2/2 
Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

квітень 

КЗО «Оріхівський 

загальноосвітній  комплекс 

«Школа-сад І ступеня 

Микільської сільської ради. 

Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

смт. Оріхове,  

вул. Нова, 13. 

Вода питна – 1/8 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/2 
Нітрати – 2/2 
Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду - 6/6 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

квітень 



 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах у 2019 році 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Марганець КЗО Марганецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №11 з 

поглибленим вивченням 

математики у 8-11 класах 

Марганецької міської ради 

Дніпроптеровська область, 

м. Марганець, 

вул.. Соборна, 14. 

Вода питна – 1/7 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

КЗО Марганецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 12 

Марганецької міської ради 

Дніпроптеровська область, 

м. Марганець, 

вул.. Єдності, 65а. 

Вода питна – 1/7 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

Навчально-виховний 

комплекс «Ліцей- 

спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 10 

Марганецької міської ради 

Дніпроптеровська область, 

м. Марганець, 

вул. Бульварна, 1. 

Вода питна – 1/7 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

Томаківський район Кисличуватська філія 

Томаківського  НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів - ДНЗ» №1 

Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної 

громади 

Дніпропетровська область, 

Томаківський район, с. 

Кисличувате, вул. 

Ювілейна, 1 

Вода питна – 1/7 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

Китайгородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Томаківської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Томаківський район, 

с. Китайгородка, 

 вул.Центральна, 53 

Вода питна – 1/7 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

Чумаківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Томаківської 

селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Дніпропетровська область, 

Томаківський район, 

с. Чумаки, 

 вул.Гагаріна, 7. 

Вода питна – 1/7 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 



 

Солонянський район КЗО Новопокровська НСШ Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

смт. Новопокровка,  

вул.. Весняна, 27 

Вода питна – 1/8 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

КЗО Тритузнянська  СШ Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

с.Тритузне,  

вул. Свердлова, 73 

Вода питна – 1/8 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

КЗО Широчанська  СЗШ Дніпропетровська область, 

Солонянський район, 

с. Широке,  

вул. Сорокіна, 56. 

Вода питна – 1/8 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Деззасіб – 1/1 

 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

 

червень 

 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) у 2019 році 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні Мікробіологічні 

м. Марганець 

  

Центр соціально-

психологічної реабілітації 

дітей 

служби у справах 

неповнолітніх Марганець 

кого міськвиконкому 

Дніпропетровська область, 

м. Марганець, вул. 

Кленова, 87 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Харчові продукти: 

Калорійність – 1/11 

Термічна обробка – 

1/1 

Нітрати - 2/2 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

Грунт – 1/1 

Питна вода-1/4 

Харчові продукти-2/10 

змиви на УПМФ-15/15 

паразитологічні 

дослідження (для 

ДОЛЦ): 

-садовина, городина-

3/3 

-змиви-10/10 

алергенні кліщі - 10 

жовтень 

Комунальний заклад освіти 

"Марганецький 

багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний 

центр " Дніпропетровської 

обласної ради" 

Дніпропетровська область, 

м.Марганець, вул. 

Маяковського, 5 

 

 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

ПЗП: вуглецю 

діоксиду – 6/6 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

Грунт – 1/1 

Питна вода-1/4 

змиви на УПМФ-10/10 

 

жовтень 



 

КЗ «Іллінський 

психоневрологічний 

інтернат» ДОР» 

Дніпропетровска область 

Томаківський р-н 

 с. Іллінка, 

вул.Гагаріна, 106 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Грунт – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

Питна вода-1/4 

змиви на УПМФ-10/10 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/30 

якість миття рук 

медперсоналу – 1/3 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-2/4 

-антисептик-2/4 

-рідке мило-2/4 

алергенні кліщі - 10 

травень 

Томаківський район  КЗ «Володимирывський 

психоневрологічний 

інтернат» ДОР» 

Дніпропетровска область 

Томаківський р-н 

 с. Степанівка, 

  

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Грунт – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

Питна вода-1/4 

змиви на УПМФ-10/10 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/30 

якість миття рук 

медперсоналу – 1/3 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-2/4 

-антисептик-2/4 

-рідке мило-2/4 

 

травень 

КЗ «Вищетарасівський 

психоневрологічний 

інтернат» ДОР» 

Дніпропетровска область 

Томаківський р-н 

 с. Вищетарасівка, 

вул.Шкільна, 23 

Вода питна – 1/7 

Деззасіб – 1/1 

Мікроклімат – 3/9 

Освітлення – 3/9 

 

Питна вода-1/4 

змиви на УПМФ-10/10 

змиви з  епідзначущих 

об`єктів - 10/30 

якість миття рук 

медперсоналу – 1/3 

мікробна 

контамінація: 

-деззасоби-2/4 

-антисептик-2/4 

-рідке мило-2/4 

 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 



 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) у 2019 році 

 

Адміністративна 

територія 

Найменування 

водопроводу 
Місце  відбору 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Марганець Марганецький міський 

водопровід 

Насосно-фільтрувальна 

станція другого підйому 

КП «Марганецьке 

ВУВКГ» ДОР» 

1/22 1/5 

Паразитологічні -1/2 
січень – грудень 

Марганецький міський 

водопровід 

Контрольні точки 

відбору (18): 

вул. Пирогова 

вул. Острів, 1 

вул. Перемоги, 21  

вул. Садова, 3 

вул. Чехова, 7 

10 квартал, 1 

вул. Чкалова, 83 

вул. Лісова, 1 

вул. Журналістів  

вул. Історична 

прав. Середній, 8а 

вул. Центральна, 49 

Східний квартал, 2 

вул. Шишкіна, 37 

вул. Київська, 184а 

вул. Грібоєдова, 27 

сел. Мар'ївка 

вул. ім. І. Молодця 

18/126 18/72 лютий, травень, 

серпень, листопад 

Томаківський район Марганецький міський 

водопровід 

Контрольні точки 

відбору (3): 

вул. Ярослава Мудрого 

вул. Першотравенська 

вул. Франка 

3/21 3/12 лютий, травень, 

серпень, листопад 

Солонянський район Солонянський 

міжрайонний  

водопровід 

Резервуар чистої води 

Солонянського МУВГ 

1/18 1/5 січень - грудень 



 

 

 

Моніторингові дослідження колодязної води на вміст нітратів з метою профілактики водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей 

 

Адмінтериторія Найменування вододжерела Місце  відбору 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
фізико-хімічні мікробіологічні 

Солонянський район Колодязь громадського користування село Тритузне 1/8 1/2 червень 

Колодязь громадського користування село Писмечево 1/8 1/2 червень 

Колодязь громадського користування село Безбородькове 1/8 1/2 червень 

Колодязі індивідуального користування село Пшеничне 

вул. Рівнинна, 5. 

1/8 1/2 червень 

Колодязі індивідуального користування село 

Стародніпровське 

вул. Центральна, 17. 

1/8 1/2 червень 

Томаківський район Колодязь громадського користування села Катьощине 1/10 1/2 травень 

Колодязь громадського користування село Глухе 1/10 1/2 травень 

Колодязь громадського користування село Стрюківка 1/10 1/2 травень 

Колодязі індивідуального користування село Долинське 

вул. Південна, 33. 

1/10 1/2 травень 

Колодязі індивідуального користування село Михайлівка 

вул.Партизанська,25. 

1/10 1/2 травень 

 

 

 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення у 2019 році 

 

Адмінтериторія Місце  відбору 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
фізико-хімічні мікробіологічні 

     

    

 

 

 

 

 

 



 

Моніторингові дослідження проб ґрунту у 2019 році 

Адмінтериторія Місце  відбору 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Марганець Комунальний дошкільний 

навчальний заклад №2 

комбінованого типу "Кульбабка" 

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

паразитологічні пок.-1/1 
липень 

Комунальний дошкільний 

навчальний заклад-навчально-

виховний комплекс  "Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітній 

навчальний заклад - школа I 

ступеня" 

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

паразитологічні пок.-1/1 
липень 

 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад № 5 

комбінованого типу "Веселі зайчата" 

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

 
липень 

Комунальний дошкільний 

навчальний заклад комплексного 

типу  «Психолого-медико-

педагогічний центр розвитку дитини 

«Ромашка»  

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

паразитологічні пок.-1/1 
липень 

Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

служби у справах неповнолітніх 

Марганець кого міськвиконкому 

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

паразитологічні пок.-1/1 
жовтень 

Комунальний заклад освіти 

«Марганецький багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр» 

Дніпропетровської обласної ради" 

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

паразитологічні пок.-1/1 
жовтень 

 Житлова забудова в районі ПрАТ 

«Марганецький рудоремонтний 

завод» по вул. Єдності, 162 

1/5  квітень 

 Житлова забудова в районі пеллетної 

котельні ТОВ «АПС  ПАУЕР 

ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н НВК-Ліцей № 

10 та Марганецької гімназії)  

по вул. Молодіжна 

1/5  квітень 

 Житлова забудова в районі пеллетної 

котельні ТОВ «АПС  ПАУЕР 

ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н 

1/5  травень 



 

міськвиконкому) по вул. Єдності 

 Житлова забудова в районі АЗС ТНК 

вул. Лермонтова, 10 

1/5  травень 

 Житлова забудова в районі АЗС 

Дніпро вул. Лермонтова, 10 

1/5  червень 

 Житлова забудова в районі АЗС 

АвтоАлекс вул. Київська  

1/5  червень 

 Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Єдності (зуп. 

Міськрада) 

1/5  вересень 

 Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Єдності (р-н 

заліз/вокзалу) 

1/5  вересень 

 Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Гідності  

1/5  жовтень 

 Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Лермонтова   

1/5  жовтень 

 Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Київська  

1/5  жовтень 

Томаківський район КЗ «Іллінський психоневрологічний 

інтернат» ДОР» 

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

паразитологічні пок.-3/3 
травень 

КЗ «Володимирівський 

психоневрологічний інтернат» ДОР» 

1/1 мікробіологічні пок.-1/2 

паразитологічні пок.-3/3 
травень 

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря у 2019 році 

 

Адміністративна 

територія 
Місце  відбору проб Кількість досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

м. Марганець Житлова забудова в районі ПрАТ 

«Марганецький рудоремонтний 

завод» по вул. Єдності, 162 

(при південно-західному та північно-

південному напрямках вітру) 

15/15  січень, березень, 

квітень, червень, 

липень, вересень, 

жовтень, грудень 

Житлова забудова в районі пеллетної 

котельні ТОВ «АПС  ПАУЕР 

ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н НВК-Ліцей № 

10 та Марганецької гімназії)  

12/12  січень – березень, 

жовтень - грудень 



 

по вул. Молодіжна 

(при південно-західному  та 

південно-східному  напрямку вітру) 

Житлова забудова в районі пеллетної 

котельні ТОВ «АПС  ПАУЕР 

ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н 

міськвиконкому)  

по вул. Єдності 

(при східному та північному  

напрямку вітру) 

 

12/12  січень – березень, 

жовтень - грудень 

Житлова забудова в районі АЗС ТНК 

вул. Лермонтова, 10 

(при північному напрямку вітру) 

9/9 травень, серпень, 

листопад 

Житлова забудова в районі АЗС 

Дніпро вул. Лермонтова, 10 

(при західному напрямку вітру) 

9/9 травень, серпень, 

листопад 

Житлова забудова в районі АЗС 

АвтоАлекс вул. Київська  

(при південному напрямку вітру) 

9/9 травень, серпень, 

листопад 

Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Єдності (зуп. 

Міськрада) 

(враховуючи напрямок вітру) 

12/12  квітень, жовтень 

Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Єдності (р-н 

заліз/вокзалу) 

(при північному напрямку вітру) 

12/12  квітень, жовтень 

Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Гідності 

(враховуючи напрямок вітру) 

12/12  квітень, жовтень 

Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Лермонтова  

(враховуючи напрямок вітру) 

12/12  квітень, жовтень 

Житлова забудова в районі 

автомагістралі по вул. Київська 

(враховуючи напрямок вітру) 

12/12  квітень, жовтень 

 

 

 



 

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів 

Адмінтериторія Назва підприємства  вид продукції 

(сировини) 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

     

    

 

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів на 2019 рік 

Адмінтериторія Назва підприємства Будівельний матеріал Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

     

    

 

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних 

та інших природно-осередкових інфекцій у 2019 році 

 

№ 
п/п 

Нозологічна одиниця Матеріал Кількість, екз. Періодичність 
досліджень 

 
1 Лептоспіроз (з приватних 

секторів, об’єктів підвищеного 

епідризику тощо) 

 
Гризуни 30 січень-жовтень 

 
2 

Кліщові трансмісивні 

зооантропонози (туляремія, 

бореліози тощо) 

Кліщі 

 

25 

25 

квітень 

травень 

 Імуноглобуліни кл. М та  G проти  

лихоманок в.т.ч. хвороба Лайма  Кров 
5 червень 

3 Імуноглобуліни кл. М та  G проти  

лихоманок, в т.ч. Західного Нілу   

Кров 5 

 

вересень 

4 Ієрсинія  Змиви з овочів 10 лютий 

   
5 

 
Туляремія 
 

Субстрат соломи 2 лютий - березень 

березень 
  Вода 

                       2 лютий - березень 

 
 



 

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників вакцино керованих 

інфекцій у 2019 році 

№ 
п/п 

Об’єкт  Нозологічна одиниця Кількість, екз. Періодичність 
досліджень 

      1 Центр соціально-психологічної  

реабілітації дітей 

служби у справах неповнолітніх Марганець 

кого міськвиконкому 

дифтерія 5 листопад 

 
менінгокок 5 

2 Комунальний заклад освіти "Марганецький 

багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр " Дніпропетровської 

обласної ради" 

дифтерія 25 березень 

менінгокок 25 

3 Комунального дошкільного навчального 

закладу компенсуючого типу  психолого 

- медико -педагогічного центру розвитку 

дитини «Ромашка» 

 

 

дифтерія 

 

25 

листопад 

менінгокок 25 

4 Комунальний дошкільний навчальний 

заклад комбінованого типу №10 

«Оленка» 

дифтерія 20 листопад 

менінгокок 20 

 
 

Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

      1 Томаківський район 2 травень  1 раз на рік 

 
 

Моніторингові дослідження змивів з забійних пунктів на сибірку 
 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

      1 Томаківський район 20 травень           1 раз на рік 

 
 
 
 
 



 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

     
 

 
 

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  у 2019 році 
 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода 

поверхневих 

водойм 

Стічна вода 

Примітка 

Т
е
р

м
ін
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о
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а
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к

и
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1 

Марганець ВСП 

(м. Марганець) 

  щомісячно 12 проб/ 

24 дослідження 

  Каналізаційна насосна 

станція № 6 КП 

«Марганецьке ВУВКГ» ДОР 

 

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

Дніпропетровській області на 2019 рік 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1 
Марганецький міськрайонний ВЛД 

18 з 03.06 по 30.09 1 раз на  2 тижня протягом 4х місяців – 

КНС №6 м. Марганець, смт Солоне 



 

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

засобами імунопрофілактики (поліомієліт) 

№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування 

відокремленого структурного 

підрозділу ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України» 

Термін 

доставки 

Кількість 

проб 
Матеріал для дослідження 

1 Томаківський район/ 

Марганецький МВЛД 

квітень 10 Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 

епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 

Моніторингові дослідження  стічних вод інфекційних стаціонарів  на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2019 рік 

План надання ентомологічних проб до паразитологічної лабораторії ДУ ДОЛЦ МОЗУ на 2019 рік 

№ 

п/п 

Найменування дослідження м. Марганець Томаківський район Солонянський район Термін доставки 

1. Препарати крові на малярію 20 10 10 щоквартально 

2. Комарі на мікрофілярії 20 10 10 щоквартально 

3. Компоненти гнусу 100 50 50 щоквартально 

 

 

Завідувач  

ВСП «Марганецький міськрайонний відділ  

лабораторних досліджень  

ДУ «Дніпропетровській обласний  

лабораторний центр МОЗ України»                                                                                                                                                       Ф.І.Старостенко 
 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1 

Марганецький міськрайонний ВЛД 

51 з 03.06 по 30.09 

  

1 раз на тиждень протягом 4х місяців –  

КЗ «Марганецька ЦМЛ», 

КЗ «Томаківська ЦРЛ, 

КЗ «Солонянська ЦРЛ» 
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