


План моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, що проводяться 

ВСП «Новомосковський міськрайонний ВЛД» ДУ «Дніпропетровській ОЛЦ МОЗ України»

Моніторингові дослідження лікувально-профілактичних закладів

Фізико-хімічні пр досл Мікробіологічні
пр досл

ВСП "Новомос КЗ м.Новомосковськ, 1.Стан системи інфек Вода питна (контрольний) 4 20 Вода питна 4 16 березень

ковський "Новомосковська вул.Сучкова, 40 ційного контролю ( в т.ч. харчоблок -1); (в т.ч. харчоблок – 1);

міськрайонний ЦМЛ" в закладах охорони овочі на нітрати 4 4 змиви на патогенну та 135 500

ВЛД" здоров’я та моніто блюда на калорійність 6 25 умовно-патогенну мікрофлору

ринг ефективності харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 21 21

її впровадження. на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 8 8 Бактеріологічний 50 100

2.Стан виявлення гострих  в деззасобах (в т.ч. на харчобоці - 1) контроль стерильності виробів мед.призначення

в'ялих паралічів, лабо повітря закритих приміщень 18 18 Визначення антибіотико- 3 3

раторної діагностики на хімічні показники: 3 р.м (палати) резистенстності

поліомієліту, ентеро повітря робочої зони 18 18 Стійкість мікроорганізмів 2 2

вірусних інфекцій  на хімічні показники:3 р.м. до дезрозчинів

(рентгенологічний кабінет) обстеження персоналу 20 40

3.Стан організації надан повітря робочої зони 18 18 відділень хірургічного профілю на носійство  St.aureus

ня антирабічної допо на хімічні показники 3 р.м. змиви на БГКП 25 25

моги населенню в ЛПЗ. (маніпуляційний,  процедурний кабінет) з посуду та обладнання (в т.ч. змиви  з рук персоналу)

Метеофактори(в т.ч.харчобло 10 30 харчові продукти 4 27

4.Вивчення стану готов (температура повітря, швидкість руху, на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

ності ЛПЗ на випадок відносна вологість) мікробна контамінація 6 6

виявлення хворих ОНІ освітленість ( в т.ч. харчоблок ); 10 10 на харчоблоці деззасобів, антисептиків та миючих зас

визначення шуму 2 2 змиви на 40 80

визначення вібрації 2 2 паразитологічні дослідження 

садовина, городина 2 4

на паразитологічні показники 

алергенні кліщі 20 20

туберкульозне м.Новомосковськ, 1.Стан впровадження Вода питна (контрольний) 2 10 вода питна 2 8 березень

відділення вул.Сучкова, 206 Стандарту інфекційного визначення активного хлору 2 2 Змиви 30 30

КЗ контролю за  в деззасобах на патогенний стафілокок

"Новомосковська туберкульозом мікробна контамінація 4 4

ЦМЛ"

106 169 0 368 886

КЗ М.Новомосковськ, Вода питна (контрольний) 3 15 Вода питна 3 12 травень

"Новомосковська вул.В.Ковалівка, ( в т.ч. харчоблок -1); (в т.ч. харчоблок – 1);

міська 26 визначення активного хлору 5 5 змиви на патогенну та 55 85

стоматологічна  в деззасобах (в т.ч. на харчобоці - 1) умовно-патогенну мікрофлору

Терміни 

проведення 

(місяць)

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень

адмінтериторія 
Найменування 

закладу

Адреса, місце 

розташування

Тематика моніторингового 

відвідування



поліклініка" повітря робочої зони 18 18 мікробна контамінація 9 9

ДОР" на хімічні показники: 2 р.м деззасобів, антисептиків та миючих засобів

(зуботехнічний кабінет) Бактеріологічний 20 40

повітря робочої зони 6 6 контроль стерильності виробів мед.призначення

 на хімічні показники:2 р.м. обстеження персоналу 5 10

(рентгенологічний кабінет) відділень хірургічного профілю на носійство  St.aureus

повітря робочої зони 12 12

на хімічні показники 2 р.м.

(маніпуляційний,  процедурний кабінет)

Метеофактори  7 21

(температура повітря, швидкість руху,

відносна вологість)

освітленість 7 7

визначення шуму 2 2

визначення вібрації 2 2

62 88 0 92 156

КП Новомосковський Вода питна (контрольний) 4 20 Вода питна 4 16 червень

ДОФТЛ район ( в т.ч. харчоблок -1); (в т.ч. харчоблок – 1);

Солоний лиман с.Новотроїцьке, овочі на нітрати 2 2 змиви на патогенну та 60 180

вул.Герасименко, блюда на калорійність 6 25 умовно-патогенну мікрофлору

81 харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 9 9

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 3 3 Бактеріологічний 15 30

 в деззасобах (в т.ч. на харчобоці - 1) контроль стерильності виробів мед.призначення

повітря закритих приміщень 9 9 змиви на БГКП 25 25

на хімічні показники: 3 р.м (палати) з посуду та обладнання (в т.ч. змиви  з рук персоналу)

повітря робочої зони 27 27 харчові продукти 4 27

на хімічні показники 3 р.м. на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

(маніпуляційний,  процедурний кабінет) мікробна контамінація 6 6

Метеофактори(в т.ч.харчобло 9 27 на харчоблоці деззасобів, антисептиків та миючих зас

(температура повітря, швидкість руху, змиви на 30 60

відносна вологість) паразитологічні дослідження 

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 9 9 садовина, городина 2 4

визначення шуму 2 2 на паразитологічні показники 

алергенні кліщі 10 10

73 126 0 165 367

КНП  М.Новомосковськ, 1.Стан виконання дезін Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 липень

«Новомосковський вул. Сучкова,40 фекційно-стерилізаційних визначення активного хлору 2 2 змиви на патогенну та 30 90

міський центр заходів та протипе  в деззасобах умовно-патогенну мікрофлору

ПМСД», дикульозних  заходів; повітря робочої зони 12 12 мікробна контамінація 6 6

(амбулаторно- 2.Стан виконання проти на хімічні показники 2 р.м. деззасобів, антисептиків та миючих засобів

поліклінічні заклади) паразитарних заходів; (маніпуляційний,  процедурний кабінет) повітря закритих приміщень 2 4

№5, №6 3.Відповідність кабінетів Метеофактори  8 24 на мікробіологічні показники



щеплень вимогам сані (температура повітря, швидкість руху, змиви на 20 40

тарного зак-ва, дотриман відносна вологість) паразитологічні дослідження 

ня умов безпечної імуніза освітленість 8 8

ції, нагляду за НППІ

32 56 0 60 148

КЗ Новомосковський 1.Стан виконання дезін Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 липень

"Центр ПМСД район фекційно-стерилізаційних визначення активного хлору 2 2 змиви на патогенну та 30 90

Новомосковсько с.Вільне заходів та протипе  в деззасобах умовно-патогенну мікрофлору

го району вул.Червоних дикульозних  заходів; повітря робочої зони 6 6 мікробна контамінація 6 6

партизан, 37 2.Стан виконання проти на хімічні показники 2 р.м. деззасобів, антисептиків та миючих засобів

Губиниська АЗПСМ паразитарних заходів; (маніпуляційний,  процедурний кабінет) повітря закритих приміщень 2 4

3.Відповідність кабінетів Метеофактори  6 18 на мікробіологічні показники

Спаська АЗПСМ щеплень вимогам сані (температура повітря, швидкість руху, змиви на 20 40

тарного зак-ва, дотриман відносна вологість) паразитологічні дослідження 

ня умов безпечної імуніза освітленість 6 6

ції, нагляду за НППІ

22 42 0 60 148

КЗ м.Новомосковськ 1.Стан системи інфекцій Вода питна (контрольний) 4 20 Вода питна 4 16 Жовтень

"Новомосковська вул.Гетьманська, ного контролю в закладах ( в т.ч. харчоблок -1); (в т.ч. харчоблок – 1);

ЦРЛ" ДОР" буд.238 охорони здоров’я та овочі на нітрати 4 4 змиви на патогенну та 170 625

моніторинг ефективності блюда на калорійність 6 25 умовно-патогенну мікрофлору

її впровадження. харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 15 15

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

2.Стан виконання дезін визначення активного хлору 8 8 Бактеріологічний 60 120

фекційно-стерилізаційних  в деззасобах (в т.ч. на харчобоці - 1) контроль стерильності виробів мед.призначення

заходів та протипедику повітря закритих приміщень 6 6 Визначення антибіотико- 5 5

льозних  заходів; на хімічні показники: 2 р.м (палати) резистенстності

повітря робочої зони 12 12 Стійкість мікроорганізмів 2 2

3.Стан виконання проти  на хімічні показники:2 р.м. до дезрозчинів

паразитарних заходів; (рентгенологічний кабінет) обстеження персоналу 30 60

повітря робочої зони 12 12 відділень хірургічного профілю на носійство  St.aureus

на хімічні показники 2 р.м. змиви на БГКП 25 25

4.Стан виявлення гострих (маніпуляційний,  процедурний кабінет) з посуду та обладнання (в т.ч. змиви  з рук персоналу)

в'ялих паралічів, лаборатор Метеофактори(в т.ч.харчобло 15 45 харчові продукти 4 27

ної діагностики поліоміє (температура повітря, швидкість руху, на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

літу, ентеровірусних інфекційвідносна вологість) мікробна контамінація 6 6

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 15 15 на харчоблоці деззасобів, антисептиків та миючих зас

5.Стан організації надан визначення шуму 2 2 змиви на 40 80

ня антирабічної допо визначення вібрації 2 2 паразитологічні дослідження 

моги населенню в ЛПЗ. садовина, городина 2 4

на паразитологічні показники 

6.Вивчення стану готов алергенні кліщі 20 20 квітень

ності ЛПЗ на випадок 



виявлення хворих ОНІ

88 153 0 383 1005

КЗ м.Новомосковськ Стан виконання Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 серпень

"Новомосковська вул.Гетьманська, дезінфекційно- визначення активного хлору 2 2 змиви на патогенну та 20 60

районна 238 стерилізаційних  в деззасобах (в т.ч. на харчобоці - 1) умовно-патогенну мікрофлору

стоматологічна заходів повітря робочої зони 12 12 мікробна контамінація 6 6

поліклініка" на хімічні показники: 2 р.м деззасобів, антисептиків та миючих засобів

ДОР" (зуботехнічний кабінет) Бактеріологічний 5 10

каб.№25 повітря робочої зони 6 6 контроль стерильності виробів мед.призначення

каб.№19  на хімічні показники:2 р.м.

(рентгенологічний кабінет)

повітря робочої зони 12 12

на хімічні показники 2 р.м.

(маніпуляційний,  процедурний кабінет)

Метеофактори  6 18

(температура повітря, швидкість руху,

відносна вологість)

освітленість 6 6

визначення шуму 2 2

48 68 0 33 84

431 702 0 1161 2794

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Фізико-хімічні пр досл Мікробіологічні пр досл

ВСП "Новомос Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 квітень

ковський с.Знаменівка овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

міськрайонний вул.Першотравнева, блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

ВЛД" буд.211 харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 40 40

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах

повітря закритих приміщень 9 9 Грунт на бактеріологічні 2 4

на хімічні показники показники

Грунт на хімічні показники 2 6 грунт на паразитологічні 2 4

Метеофактори  5 10 показники

(температура повітря, садовина, городина 2 4

відносна вологість) на паразитологічні показники 

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 5 5 змиви 10 20

визначення шуму 1 1 на паразитологічні показники

змиви на алергенні кліщі 5 5

35 71 0 69 114

ПО ЛПЗ

адмінтериторія 

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад

"Казка"

Піщанської сілької ради ОТГ

Найменування закладу
Адреса, місце 

розташування

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 

проведення 

(місяць)



м.Новомосковськ Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 травень

вул.Спаська, 8 Г овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 40 40

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах

повітря закритих приміщень 9 9 Грунт на бактеріологічні 2 4

на хімічні показники показники

Грунт на хімічні показники 2 6 грунт на паразитологічні 2 4

Метеофактори  6 12 показники

(температура повітря, садовина, городина 2 4

відносна вологість) на паразитологічні показники 

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6 змиви 10 20

визначення шуму 1 1 на паразитологічні показники

змиви на алергенні кліщі 5 5

37 74 0 69 114

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 жовтень

смт.Меліоративне овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

вул.Молодіжна, 29 блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 40 40

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах

повітря закритих приміщень 9 9 Грунт на бактеріологічні 2 4

на хімічні показники показники

Грунт на хімічні показники 2 6 грунт на паразитологічні 2 4

Метеофактори  5 10 показники

(температура повітря, садовина, городина 2 4

відносна вологість) на паразитологічні показники 

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 5 5 змиви 10 20

визначення шуму 1 1 на паразитологічні показники

змиви на алергенні кліщі 5 5

35 71 0 69 114

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 листопад

смт.Губиниха-1 овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

вул.Берегового, 17 блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 40 40

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах

повітря закритих приміщень 9 9 Грунт на бактеріологічні 2 4

на хімічні показники показники

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад

 (ясла-садочок)

комбінованого типу №7

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад

 "Івасик-Телесик"

Губиниської селищної ради

"Ластівка"

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад

"Ромашка"

Піщанської сілької ради ОТГ



Грунт на хімічні показники 2 6 грунт на паразитологічні 2 4

Метеофактори  5 10 показники

(температура повітря, садовина, городина 2 4

відносна вологість) на паразитологічні показники 

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 5 5 змиви 10 20

визначення шуму 1 1 на паразитологічні показники

змиви на алергенні кліщі 5 5

35 71 0 69 114

м.Новомосковськ Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 грудень

вул.Паланочна, 39 овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 40 40

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах

повітря закритих приміщень 9 9 Грунт на бактеріологічні 2 4

на хімічні показники показники

Грунт на хімічні показники 2 6 грунт на паразитологічні 2 4

Метеофактори  5 10 показники

(температура повітря, садовина, городина 2 4

відносна вологість) на паразитологічні показники 

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 5 5 змиви 10 20

визначення шуму 1 1 на паразитологічні показники

змиви на алергенні кліщі 5 5

35 71 0 69 114

м.Новомосковськ Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 грудень

вул. О.Мітягіна, 21 а овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 40 40

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах

повітря закритих приміщень 9 9 Грунт на бактеріологічні 2 4

на хімічні показники показники

Грунт на хімічні показники 2 6 грунт на паразитологічні 2 4

Метеофактори  6 12 показники

(температура повітря, садовина, городина 2 4

відносна вологість) на паразитологічні показники 

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6 змиви 10 20

визначення шуму 1 1 на паразитологічні показники

змиви на алергенні кліщі 5 5

37 74 0 69 114

214 432 0 414 684

"Дюймовочка"

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад

 (ясла-садочок)

клмбінованого типу №10

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад

 (ясла-садочок) №6

"Калинка"



Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

Фізико-хімічні пр досл Мікробіологічні пр досл

ВСП "Новомос Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 лютий

ковський смт.Гвардійське овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

міськрайонний вул.Ювілейна, 12 блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

ВЛД" харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість) змиви на наявність 10 30 (19-25.02)

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6 збудників єірсиніозів

визначення шуму 1 1

35 74 0 55 116

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 лютий

смт.Черкаське овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

вул.Лісна, 23 блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість) змиви на наявність 10 30 (19-25.02)

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6 збудників єірсиніозів

визначення шуму 1 1

35 74 0 55 116

м.Новомосковськ Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 лютий

вул.Гетьманська, 236 визначення активного хлору 1 1

 в деззасобах 

повітря закритих приміщень 9 9

на хімічні показники

Метеофактори  6 18

(температура повітря, швидкість руху,

відносна вологість)

Черкаська

загальноосвітня школа І-ІІІступенів

Новомосковської районної ради 

Дніпропетровської області

Гвардійська      

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Новомосковської районної ради 

Дніпропетровської області

Найменування закладу

Новомосковський коледж 

Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету

адмінтериторія 
Адреса, місце 

розташування

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 

проведення 

(місяць)



18 38 0 2 8

м.Новомосковськ Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 березень

вул.Калнишевського, овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

7 блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість)

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6

визначення шуму 1 1

35 74 0 45 86

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 квітень

с.Знаменівка овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

вул.П.Сагайдачного блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

буд.5 харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість)

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6

визначення шуму 1 1

35 74 0 45 86

м.Новомосковськ Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 травень

вул .Г.Зелінського,16 визначення активного хлору 1 1

 в деззасобах 

повітря закритих приміщень 9 9

на хімічні показники

Метеофактори  6 18

(температура повітря, швидкість руху,

відносна вологість)

18 38 2 8

м.Новомосковськ Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 вересень

середня загальноосвітня 

школа №1 - 

загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів

Знаменівська 

загально-освітня школа

І-ІІІ ступеню

Піщанської сільської ради ОТГ

Середня загально-освітня школа 

Новомосковський коледж 

Національної металургійної 

академії України



вул.О.Мітягіна, 21 овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість)

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6

визначення шуму 1 1

35 74 0 45 86

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 вересень

с.Миколаївка овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 20

вул.Шкільна, 1 блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

(опорний заклад) визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість) Грунт на бактеріологічні 2 4

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6 показники

визначення шуму 1 1 грунт на паразитологічні 2 4

Грунт на хімічні показники 2 6 показники

37 80 0 49 87

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 жовтень

с.Новоселівка овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

вул.Шкільна, блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість)

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6

№7

Комунальний заклад освіти 

"Миколаївське навчально-виховне 

загально-освітня школа

І-ІІ ступеню 

Піщанської сільської ради ОТГ

заклад дошкільної освіти" 

Новоселівська 

об'єднання" 

заклад  загальної середньої освіти - 

Новомосковської районної ради 

Дніпропетровської області



визначення шуму 1 1

35 74 0 45 86

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 листопад

смт.Губиниха овочі на нітрати 2 2 харчові продукти 4 27

вул.Шевченка, 3 блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 2 2

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 25 25

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 2 4

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  6 18 змиви 10 20

(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість)

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 6 6

визначення шуму 1 1

35 74 0 45 86

318 674 0 388 765

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах 

Фізико-хімічні пр досл Мікробіологічні пр досл

ВСП "Новомос Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 червень

ковський с.Орлівщина вода відкритих водоймищ 2 14 вода відкритих водоймищ 2 10

міськрайонний Грунт на хімічні показники 1 3 на бактеріологічні показники

ВЛД" вода відкритих водоймищ 2 4

на паразитологічні показники

Грунт на бактеріологічні 1 2

показники

грунт на паразитологічні 1 2

показники

5 27 0 8 26

Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 2 8 серпень

с.Орлівщина овочі на нітрати 5 5 харчові продукти 4 27

вуло.Острівна,2а блюда на калорійність 6 25 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

харчові продукти 2 2 мікробна контамінація 4 4

на якість термообробки деззасобів, антисептиків та миючих засобів

визначення активного хлору 1 1 змиви з посуду,обладнання 50 50

 в деззасобах на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

повітря закритих приміщень 9 9 садовина, городина 3 6

на хімічні показники на паразитологічні показники 

Метеофактори  8 24 змиви 20 40

спортивно-оздоовчий табір

"Здоров'я"

ДЗ "Дніпропетровська 

 медична академія МОЗ України"

КЗ "Дитячий оздоровчий центр 

соціальної реабілітації

санаторного типу

"Пердина Придніпров‘я"

Найменування закладу

Дніпропетровської області

Комунальний заклад 

"Губиниський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

(опорний заклад)" 

адмінтериторія 
Адреса, місце 

розташування

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 

проведення 

(місяць)

Новомосковської районної ради 



(температура повітря, швидкість руху, на паразитологічні показники

відносна вологість) змиви на алергенні кліщі 10 10

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 8 8 Грунт на бактеріологічні 4 8

Грунт на хімічні показники 4 12 показники

вода відкритих водоймищ 2 14 грунт на паразитологічні 4 8

показники

вода відкритих водоймищ 2 10

на бактеріологічні показники

вода відкритих водоймищ 2 4

на паразитологічні показники

47 110 0 105 175

52 137 0 113 201

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Фізико-хімічні пр досл Мікробіологічні пр досл

ВСП "Новомос Новомосковський р-н Вода питна (контрольний) 2 10 Вода питна 3 12 листопад

ковський с.Панасівка вода питна (повний) 1 22 харчові продукти 4 27

міськрайонний вул.Північна,36 овочі на нітрати 4 4 на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)

ВЛД" блюда на калорійність 6 25 мікробна контамінація 6 6

харчові продукти 2 2 деззасобів, антисептиків та миючих засобів

на якість термообробки змиви з посуду,обладнання 25 25

визначення активного хлору 1 1 на БГКП, в т.ч. змиви з рук персоналу

 в деззасобах садовина, городина 3 6

повітря закритих приміщень 9 9 на паразитологічні показники 

на хімічні показники змиви 30 60

повітря робочої зони 9 9 на паразитологічні показники

на хімічні показники (ман.каб) змиви на алергенні кліщі 10 10

Метеофактори  7 21 Грунт на бактеріологічні 3 6

(температура повітря, швидкість руху, показники

відносна вологість) грунт на паразитологічні 3 6

освітленість ( в т.ч. харчоблок ) 7 7 показники

визначення шуму 1 1

Грунт на хімічні показники 3 9

Новомосковський р-н вивчення циркуляції збудників інфекції

с.Панасівка дифтерії 50 100 березень 

вул.Північна,36 50 досл

менінгококу 100 100 листопад 

50 досл

52 120 0 237 358

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

КП "Панасівський геріартричний 

пансіонат" ДОР"

КП "Панасівський геріартричний 

пансіонат" ДОР"

Найменування закладуадмінтериторія 
Адреса, місце 

розташування

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 

проведення 

(місяць)

Кількість досліджень
найменування водопроводу Місце відбору

адмінтериторі

я

термін 

поведення 

(місяць)



фізико-хімічні мікробіологічні

ВСП "Новомос ВНС-2 вода питна (контрольний) 12 60 вода питна 12 48 щомісячно

ковський ВНС-3 вода питна (контрольний) 12 60 вода питна 12 48 щомісячно

міськрайонний

ВЛД"

ТОВ "КОМСІТІ" ВНС смт.Меліоративне вода питна (контрольний) 12 60 вода питна 12 48 щомісячно

м.Новомосковськ

вул.Гетьманська, 50/77

ВНС с.Губиниха вода питна (контрольний) 12 60 вода питна 12 48 щомісячно

ВНС смт.Гвардійське вода питна (контрольний) 12 60 вода питна 12 48 щомісячно

ВНС смт.Черкаське вода питна (контрольний) 12 60 вода питна 12 48 щомісячно

НФС с.Голубівка вода питна (повний) 4 88 вода питна 4 20 лютий

на бактеріологічні показники квітень

вода питна 4 8 липень

на паразитологічні показники листопад

КП "Перещепине вода-365" свердловини (джерела вода питна (повний) 2 44 вода питна 2 10 березень

Новомосковський район водопостачання) на бактеріологічні показники

м.Перещепино, вул.Шевченка, 53 м.Перещепине вода питна 2 4

на паразитологічні показники

78 492 0 84 330

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

(індивідуальні та громадські колодязі)

фізико-хімічні мікробіологічні

ВСП "Новомос м.Новомосковськ вода питна 11 121 вода питна 11 22 протягом

ковський року

міськрайонний

ВЛД"

Новомосковський р-н вода питна 22 242 вода питна 22 44 протягом

Новомосковський район року

33 363 0 33 66

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

фізико-хімічні мікробіологічні

ВСП "Новомос вода відкритих водоймищ 19 133 вода відкритих водоймищ 37 185 травень

ковський на хімічні показники на бактеріологічні показники червень

індивідуальні колодязі

р.Самара в районі дитячого пляжу

КП НККП м.Новомосковськ

КП "Новомосковськ водоканал"

Новомосковський район

м.Новомосковськ

вул.Сучкова, 40

району"

Новомосковський район

м.Перещепино вул.Степова, 1

КП "Райводоканал Новомосковського

району"

Місце відбору

найменування водопроводу Місце відбору
адмінтериторі

я

термін 

поведення 

(місяць)

адмінтериторі

я

Кількість досліджень
термін 

поведення 

(місяць)

адмінтериторі

я
найменування водопроводу Місце відбору

Кількість досліджень
термін 

поведення 

(місяць)

індивідуальні колодязі

м.Новомосковськ

КП "Райводоканал Новомосковського



міськрайонний вода відкритих водоймищ 19 38 липень

ВЛД" на паразитологічні показники серпень

19 133 56 223

Моніторингові дослідження ґрунту

фізико-хімічні мікробіологічні

ВСП "Новомос парк культури та відпочинку ім.Сучкова ґрунт на хімічні показники 7 21 ґрунт 8 16 травень

ковський м.Новомосковськ ґрунт 1 4 на бактеріологічні показники червень

міськрайонний вул.Паланкова, хім. показники + нафтопродукти ґрунт 8 16 липень

ВЛД" на паразитологічні показники серпень

СЗЗ полігону твердих побутових відходів ґрунт ґрунт 4 8 березень,

м.Новомосковськ на хімічні показники 4 32 на бактеріологічні показники жовтень

вул.Мануільського (в т.ч солі важких металів) - 4/8 ґрунт 4 8

на паразитологічні показники

на межі СЗЗ полігону ТПВ ґрунт ґрунт 4 8 березень,

ТОВ "Інноваційні Екотехнології України" на хімічні показники 4 32 на бактеріологічні показники жовтень

м.Новомосковськ, (в т.ч солі важких металів) - 4/8 ґрунт 4 8

м/р Кулебівка, вул.Артема на паразитологічні показники

16 89 0 32 64

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

адмінтериторі

я

термін 

поведення 

(місяць)

ВСП "Новомос житлова забудова в зоні впливу з квітня

ковський полігону твердих побутових відходів 54 54 по жовтень

міськрайонний м.Новомосковськ, вул.Мануільського (щомісячно)

ВЛД" 54 54

житлова забудова в зоні впливу з квітня

ТОВ "Інноваційні Екотехнології України" 54 54 по жовтень

м.Новомосковськ, (щомісячно)

м/р Кулебівка, вул.Артема

54 54

житлова забудова в зоні впливу 

ПАТ ІНТЕРПАЙП "Новомосковський трубний завод" 12 12 квітень, 

м.Новомосковськ, вересень

м/р Кулебівка, вул.Артема

12 12

Траса Харків - Сімферополь

в районі літака 24 24 з квітня

м.Новомосковськ по жовтень

(водень фтористий, азоту діоксид)

Атмосферне повітря на вміст

 хімічних речовин (пил, формальдегід, аміак)

Атмосферне повітря на вміст

 хімічних речовин (пил, формальдегід, аміак)

Атмосферне повітря на вміст

хімічних речовин

(пил, формальдегід (діоксид азоту))

Атмосферне повітря на вміст

 хімічних речовин

вул.Паланкова,20

адмінтериторі

я

Кількість досліджень
термін 

поведення 

(місяць)

Місце відбору

Місце відбору Кількість досліджень



вул.Сучкова, 30 (щомісячно)

24 24

Траса Харків - Сімферополь

в районі с.Хащове 24 24 з квітня

Новомосковський район, с.Хащове по жовтень

вул.Овчаренко (щомісячно)

24 24

168 168

ІНШІ. Моніторингові дослідження за зверненнями органів влади, місцевого самоврядування тощо

адмінтериторі

я

термін 

поведення 

(місяць)

ВСП "Новомос фізико-хімічні 50 271 мікробіологічні 35 175 протягом

ковський року

міськрайонний

ВЛД"

ІНШІ. Моніторингові дослідження в ході проведення епідеміологічних розслідувань (за епідпоказниками)

адмінтериторі

я

термін 

поведення 

(місяць)

ВСП "Новомос фізико-хімічні 10 125 мікробіологічні 275 900 протягом 

ковський року

міськрайонний

ВЛД"

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів

адмінтериторі

я

термін 

поведення 

(місяць)
ВСП 

"Новомоско 

вський 

міськрайон ний 

ВЛД

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів

адмінтериторі

я

термін 

поведення 

(місяць)
ВСП 

"Новомоско 

вський 

міськрайон ний 

ВЛД

завідувач

відокремленого структурного підрозділу

"Новомосковський міськрайонний відділ лабораторних досліджень

Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр

Міністерства охорони здоров'я України" ____________ Т.А.РОМЕНСЬКА

Місце відбору

Атмосферне повітря на вміст

хімічних речовин

(пил, формальдегід (діоксид азоту))

м.Новомосковськ та Новомосковський район

Кількість досліджень

Місце відбору Кількість досліджень

м.Новомосковськ та Новомосковський район

назва підприємства Будівельний матеріал Кількість досліджень

назва підприємства Кількість дослідженьвид продукції (сировини)





 

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних  

та інших природно-осередкових інфекцій у Дніпропетровській області на 2019 рік 

(зразки проб на дослідження відбираються фахівцями зоогрупи лабораторії особливо небезпечних інфекцій  

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» та його ВСП ). 
 

Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку 
( проби на дослідження доставляють ВСП ДУ«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» ). 

 
№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

  1. Новомосковський міськрайонний ВЛД 2 Травень 1 раз на рік 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм  на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2019 рік 

 

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

Дніпропетровській області на 2019 рік 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. Новомосковський міськрайонний ВЛД 34 з 03.06 по 30.09,1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. Новомосковський міськрайонний ВЛД 18 з 03.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. Новомосковський міськрайонний ВЛД 34 з 03.06 по 30.09,1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 



 

План-графік 

доставки проб води відкритих водойм   до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України»  для проведення досліджень на 

холеру у паралельному режимі 

№ з/п Назва ВСП 
Кількість 

проб 

Термін доставки проби води 

для проведення досліджень у 

паралельному режимі 

Періодичність 

1. Новомосковський міськрайонний ВЛД 3 18.06-21.06 1 раз на рік 

 

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

інфікування та населення ендемічних / ензоотичних територій (кліщові трансмісивні інфекції) у Дніпропетровській області на 2019 рік 

(відбір зразків крові на дослідження проводиться лікувально- профілактичними закладами області ). 

 

План-графік 

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

ієрсиніозів у  паралельному режимі у 2019 році. 

№ 

з/п 
Назва ВСП 

Кількість 

змивів 
Термін доставки Кратність  

1.  Новомосковський міськрайонний ВЛД 10 19.02-25.02 1 раз на рік 

 
 

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 

Кількі

сть 

проб 

Термін доставки 

Кратність  Поживні середовища для 

перевірки на ростові та 

інгібуючі  властивості 

1. Новомосковський міськрайонний ВЛД 2 05.03-07.03 1раз на рік 

 

 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Назва досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1. Новомосковський міськрайонний ВЛД 

спільно з ЛПЗ 

5 Імуноглобуліни кл. М та  G проти  Лайм- бореліозу червень 2019р. 1 раз на рік 



 

 

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

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

№ 

з/п 

Назва ВСП  

(місце відбору) 

Кліщі 

Термін 

доставки 

 

Кратність  
на 

туляремію 

на 

кліщовий 

бореліоз 

1.  Новомосковський міськрайонний ВЛД 25 25 
01.04-

20.05 
1 раз на рік 

 

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 

сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищенного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2019 році 

№ з/п Назва ВСП 
Кількість гризунів 

         (річний план ) 
Термін доставки Кратність 

1 Новомосковський міськрайонний ВЛД 30 січень - жовтень  щомісячно 

 

 

План надання проб до паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

№з/п Найменування 

досліджень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал ВСЬОГО 

1. Вода питна 3 3 3 3 12 

 Вода Колодязна 2 2 2 2 8 

 Вода водойм 2 2 2 2 8 

 Вода стічна 1 1 1 1 4 

2.  Ґрунт, пісок 3 3 3 3 12 

3. Садовина, городина 15 15 15 15 60 

4. Змиви 30 30 30 30 120 

5. Препарати крові 15 15 15 15 60 

6. Алергені кліщі 10 10 10 10 40 

 ВСЬОГО 81 81 81 81 324 
 



Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних та паразитарних захворювань  

на території Дніпропетровської області на 2019 рік 
 

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

*Згідно наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в 

Україні», наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі 

епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення», наказу МОЗ України від 12.09.2013 №798 

«Про запобігання поширення дикого поліовірусу типу 1 (ДПВ 1) в країні», згідно наказу від 28.10.2015 №178 «Про удосконалення 

епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, у т.ч. поліомієлітом, та запобігання поширенню циркулюючих 

вакциноспорідненних поліовірусів», наказу МОЗ України від 30.05.2007 №284 Про затвердження методичних вказівок «Санітарно -

вірусологічний контроль водних об’єктів»    

№
 з

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 

водойм 
Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки 
№ створу 

Термін 

доставки 

Міських очисних 

споруд (до 

очистки), 

кількість проб 

3 колектора 

інфекц. відділення 

(до хлорув.) 

3 колектора 

дитячого 

дошкільного 

закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  м. Новомосковськ  - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 

 - Очисні споруди госпобутової 

каналізації м.Новомосковськ; 
2  Новомосковський 

 район 

- - щомісячно - 12 проб /  

24 дослідження 

- КЗ "Новомосковська ЦМЛ" 

 *    - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 

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

  в  Дніпропетровській області 

*Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні» , 

наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні» та  

наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі 

епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення» 
№ 

з/п 

Адмінтериторія/ найменування  

ЛПЗ 

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/досліджень 
Матеріал для дослідження 

1 Новомосковський район/ 

КЗ «Новомосковська ЦРЛ» ДОР» 

щорічно 29/58 *Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

*    - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 



 

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

що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт) 

*Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні   

Відбір проб сироваток крові проводити у вікових групах 0-3; 4-6; 7-9; 10-12; 13-14; 15 років і старше. 

 

№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування 

відокремленого структурного 

підрозділу ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України» 

Термін 

доставки 
Кількість проб Матеріал для дослідження 

1 Новомосковський район/ 

Новомосковський МВЛД 

Квітень 10 *Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в 

епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту 

*    - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
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