


 

 План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Нікопольський міськрайонний відділ лабораторних 

досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2019р. 

м.Нікополь 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

 

Адмінтер

иторія 

Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Тематика Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведенн

я (місяць) 

Фізико-

хімічні 

мікробіологічні 

 

м. 

Нікополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ 

«Нікопольська 

міська лікарня 

№1» ДОР 

 

 

м. Нікополь, вул. 50 

років НЗФ 

 

 

 

 

  

 

 

Виявлення випадків 

ГВП при 

госпіталізації дітей 

віком до 15 років.  

Обстеження  хворих 

на ентеровіруси. 

 

Надання антирабічної 

допомоги особам, які 

зазнали ризику 

інфікування вірусом 

сказу при укусах 

невідомими 

тваринами. 

  

Лабораторна 

діагностика кишкових 

інфекцій та холери. 

Готовність до роботи 

в епідсезон холери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 проб біоматеріалу  на ентеро та 

поліовіруси ( по 3 проби 

щомісяця) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

березень 

липень 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісяця 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 



 

Дезінфекційно-

стерілізаційні заходи. 

Протипедикульозні 

заходи. 
Стан 

протипаразитарних 

заходів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітлення- 

10, 

мікроклімат 

-10, шум -4 

Вода питна 

-1проба 

/5досл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 50 змивів комплексних на 

БГКП паличка синьо-зеленого 

гною , стафілокок / 150 

досліджень; визначення 

антибіотикорезистентності 

штамів,  стійкості мікроорганізмів 

до дезрозчинів  1 проба / 1-2 

дослідження 

2) 10 змивів  на стерильність / 20 

досліджень; 

3) Контроль роботи парових 

стерилізаторів 1 / 3 біологічних 

тести; 

4)  Дезінфікуючі розчини  на 

контамінацію мікроорганізмами  1 

проба /1 дослідження 

( дез.розчин -1/1 ); 

5) 1 проба повітря опер.блок / 2 

дослідження; 

6) 5 змивів з рук медичного 

персоналу / 5 досліджень; 

7) Обстеження персоналу на 

носійство стафілококу –  5 осіб / 10 

досліджень. 

8) 50 проб /50 досліджень пилу на 

наявність алергенних кліщів 

20 змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб 

Вода питна 1 проба /4досл. 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. 

Нікополь 

КЗ 

«Нікопольський 

м. Нікополь, вул. 

Електрометалургів, 

Стан обстеження, 

лікування контактних 

  березень 

липень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протитуберкульо

зний диспансер» 

ДОР 

 

 

19  

 

з тубвогнищ. 

 

 

Інфекційний контроль 

у 

протитуберкульозних 

закладах 

грудень 

 

 

березень 

м. 

Нікополь 

КЗ 

«Нікопольська 

дитяча міська 

лікарня» ДОР 

 

м. Нікополь, вул. 

Станіславського,18 

 

Стан 

протипаразитарних 

заходів 

 

 

Виявлення випадків 

ГВП при 

госпіталізації дітей 

віком до 15 років.  

Обстеження  хворих 

на ентеровіруси. 

 

 

 

 

 

20 змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб 

Травень 

 

 

 

 

березень 

липень 

грудень 

 

 



 

 

 

 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Нікополь Комунальний 

дошкільний 

навчальний заклад №4 

«Чайка» 

  м. Нікополь,                  

вул. 

Електрометалургів,46а 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 10, освітленість 

10  

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсинії, 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів, 3 проби (9 

досліджень) піску на 

наявність збудників 

паразитарних хвороб 

20проб\20 досліджень пилу на 

наявність алергенних кліщів, 

 

квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нікополь Комунальний 

дошкільний 

навчальний заклад №  

9«Калина» 

  м. Нікополь    вул. 

Некрасова,41 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

20 проб/20 досліджень пилу 

на наявність алергенних 

кліщів 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів, 3 проби (9 

досліджень) піску на 

наявність збудників 

паразитарних хвороб (проби 

надаються на дослідження до 

паразитологічної лабораторії 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України») 

Квітень 

 

 

 

 

травень 

 



 

м. Нікополь Комунальний 

дошкільний 

навчальний заклад 

№11«Ластівка» 

  м. Нікополь    вул. 

Добролюбова,60 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження(липень) 

Мікроклімат 6, освітленість 6 

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

20 проб/20 досліджень  пилу 

на наявність алергенних 

кліщів, 

 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина, 

20 змивів/60 досліджень 

змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб (проби 

надаються на дослідження до 

паразитологічної лабораторії 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України») 

 

квітень 

 

 

 

 

 

червень 

 

м. Нікополь Комунальний 

дошкільний 

навчальний заклад 

№12«Світлячок» 

м. Нікополь    вул. 

Трубників,12в 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 8, освітленість 8  

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

20 проб/20  досліджень пилу 

на наявність алергенних 

кліщів, 

 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів, 3 проби піску (9 

досліджень) на наявність 

збудників паразитарних 

хвороб 

 

квітень 

 

 

 

 

 

липень 

м. Нікополь Комунальний 

дошкільний 

навчальний заклад 

№13«Золотий 

ключик» 

м. Нікополь    вул. 

Микитинська,23 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 4, освітленість 4  

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

20 проб/20  досліджень пилу 

на наявність алергенних 

кліщів 

вересень 

 

 

 

 

 

 



 

м. Нікополь КДНЗ 

№18«Горобинонька» 

м. Нікополь,                   

вул. Микитинська,49 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 10, освітленість 

10  

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб 

 

вересень 

м. Нікополь КДНЗ № 29«Райдуга» м. Нікополь, вул. 

Патриотів 

України,144 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 4, освітленість 4  

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб20 

проб/20 досліджень  пилу на 

наявність алергенних кліщів, 

 

жовтень 

м. Нікополь КДНЗ №30 «Оленка» м. Нікополь, вул. 

Трубченко,54 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

5 проб/15 досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб (проби 

надаються на дослідження до 

паразитологічної лабораторії 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України») 

20 проб/20  досліджень пилу 

на наявність алергенних 

кліщів, 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

м. Нікополь КДНЗ № 31 

«Пролісок» 

м. Нікополь,                            

вул. 

Електрометалургів,8а 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 6, освітленість 6  

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів, 3 проби (9 

досліджень) піску на 

наявність збудників 

паразитарних хвороб 

 

Жовтень 

 

 

 

 

м. Нікополь КДНЗ № 34 

«Маргаритка» 

м. Нікополь,                           

вул. 

Станіславського,32 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 6, освітленість 6 

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів, 3 проби (9 

досліджень) піску на 

наявність збудників 

паразитарних хвороб 

(проби надаються на 

дослідження до 

паразитологічної лабораторії 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України»)  

20 проб/20  досліджень пилу 

на наявність алергенних 

кліщів, 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нікополь КДНЗ № 39 

«Перлинка» 

м. Нікополь,                         

вул. В.Усова, 36а 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 6, освітленість 6  

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб 

жовтень 



 

м. Нікополь КДНЗ № 

54«Антошка» 

м. Нікополь,                         

вул. Добролюбова,23г 

Калорійність 3 

проби/19досліджень 

Термообробка 

1проба/2дослідження 

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень на 

ієрсінії, 

 

5 проб/15досліджень 

садовина, городина 

20 змивів/60 досліджень 

змивів на наявність збудників 

паразитарних хвороб 

Жовтень 

 

 

серпень 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

 

 

Адмінтеритор

ія 

Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Нікополь КЗ «НСЗШ І-Ііст. № 1 

ім.О.Коваля»  

м.Нікополь, 

вул. Шевченка,11 

Мікроклімат 10 освітленість 

10 

 

 листопад 

м. Нікополь Їдальня  на базі КЗ 

“НСЗШ І-ІІІст. № 20”  

 

м. Нікополь, 

вул.Шевченко,204    

Мікроклімат 12, освітленість 

12 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії, 

20 змивів/60 

досліджень змивів на 

наявність збудників 

паразитарних хвороб 

листопад 

м. Нікополь Їдальня на базі КЗ “НСЗШ 

І-ІІІст. № 24”  

 

м. Нікополь, 

вул.Першотравнева,13 

Мікроклімат 12, освітленість 

12 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії  

листопад 

м. Нікополь Їдальня  на базі КЗ 

“НСЗШ І-ІІІст.                      

№ 5” 

 

м. Нікополь, 

вул.Гагаріна,54        

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії 

листопад 



 

м. Нікополь Їдальня на базі КЗ “НСЗШ 

І-ІІІст. № 9  

 

м. Нікополь    

вул.Шевченко,87 

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії, 

20 змивів/60 

досліджень змивів на 

наявність збудників 

паразитарних хвороб 

листопад 

 

 

 

м. Нікополь Їдальня на базі КЗ “НСЗШ 

І-ІІІст. № 3” 

 

м. Нікополь, 

вул.Шевченко,67   

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії 

листопад 

м. Нікополь Їдальня  на базі КЗ 

“НСЗШ І-ІІІст. № 25”  

м. Нікополь, 

пр.Трубників,46   

Мікроклімат 8, освітленість 8 5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії 

листопад 

м. Нікополь Їдальня  на базі КЗ 

“НСЗШ І-ІІІст. № 22” 

м. Нікополь, 

вул.Добролюбова,47а    

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії 

листопад 

м. Нікополь Їдальня  на базі КЗ 

“НСЗШ І-ІІІст. № 19”  

м. Нікополь, 

вул.Добролюбова,47   

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсінії 

листопад 

м. Нікополь Їдальня  на базі КЗ 

“НСЗШ І-ІІІст. № 23” 

м. Нікополь, 

вул.Корбута,1а     

Мікроклімат 12, освітленість 

12 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії 

листопад 

м. Нікополь Їдальня на базі КЗ “НСЗШ 

І-ІІІст. № 8” 

м. Нікополь, 

вул.Довгалівська,5 

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії 

листопад 

м. Нікополь Їдальня на базі КЗ “НСЗШ 

І-ІІІст. № 4 

м. Нікополь, вул. 

Патріотів України,44 

Мікроклімат 10, освітленість 

10 

5 змивів/15 досліджень 

на ієрсинії 

листопад 

 

 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Нікополь Дитячий заклад 

оздоровлення та 

відпочинку «Великий Луг» 

м. Нікополь,                   

вул. Залиманна, 23 

Вода питна -1 

проба -5 

досліджень, 

освітлення -3, 

мікроклімат – 3 

Вода питна  -1 проба – 

7 досліджень 

30 проб/30  

досліджень пилу на 

наявність алергенних 

кліщів 

Червень 

 



 

 

 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-

хімічні 

мікробіологічні 

м. Нікополь Реабілітаційний центр м. Нікополь, вул. 

Кириченко, 20 

Мікроклімат 8, 

освітленість 8 

30 проб/ 

30досліджень пилу 

на наявність 

алергенних кліщів 

 

травень 

 

 

 

 

КЗ « Нікопольський 

навчально-

реалібітаційний центр 

«Ніка» ДОР» 

м. Нікополь, вул. 

Рижикова, 34 

Мікроклімат 5, 

освітленість 5 

20 проб/20 

досліджень пилу на 

наявність алергенних 

кліщів 

50 досліджень 

біоматеріалу на 

менінгококову 

інфекцію. дифтерія 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Нікополь КП «НВУВКГ» Кран насосної 

вул. Межова,2 

12проб/384дослідження, 

з них 24 досліджень по 

радіології 

12 проб/84 

досліджень, з 

них 36 з 

паразитології 

щомісячно 

м. Нікополь КП «Нікопольська 

міська аварійно 

рятувальна 

служба» 

Нікопольський 

міський пляж 

вул. Набережна 

5 проб/25 досліджень 5 проб/35 

досліджень, з 

них 15 з 

паразитології 

Травень,червень,липень,серпень,вересень 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 

 

Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-

хімічні 

мікробіологічні 

м.Нікополь КП «НВУВКГ» Кран насосної                  

вул. Межова, 2 

12 проб/24 

досліджень 

- щомісячно 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Нікополь КП «Нікопольська міська 

аварійно рятувальна 

служба» вул. Набережна 

29 проб/348 

досліджень 

29 проб/174 

досліджень, з них 87 

з паразитології 

Травень,червень,липень,серпень,вересень 

База відпочинку ПАТ 

«НЗФ», вул. Курортна,7 

18 проб/ 216 

досліджень 

18проб/ 108 

досліджень, з них 54 

з паразитології 

Червень,липень,серпень, вересень 

Створи (поверхневий та 

глибинний) КП «НВУВКГ» 

вул. Щорса,2 

8 проб/344 

досліджень 

8 проб/48 

досліджень, з них 24 

з паразитології 

січень, квітень, липень, жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження проб ґрунту 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 



 

Фізико-хімічні мікробіологічні проведення 

(місяць) 

м. Нікополь Нікопольська міська комунальна 

аварійно – рятувальна 

служба_міський пляж,                           

м. Нікополь, вул. Набережна, 

спортивний майданчик  

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 

у тому числі 15 

досліджень з 

паразитології 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень  

м.Нікополь Нікопольська міська комунальна 

аварійно –рятувальна 

служба_міський пляж,                        

м. Нікополь, вул. Набережна, 

дитячий майданчик 

5 проб/30 досліджень, з 

них 15досліджень по 

радіології 

5 проб/30 досліджень 

у тому числі 15 

досліджень з 

паразитології 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень  

м.Нікополь Парк «Перемоги» м. Нікополь 

біля кафе «Афіна», пр. Трубників 

5 проб/30 досліджень, з 

них 15досліджень по 

радіології 

5 проб/30 досліджень 

у тому числі 15 

досліджень з 

паразитології 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень  

м.Нікополь  Парк «Перемоги» м. Нікополь 

біля ветеринарної служби, вул. 

Херсонська 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 

у тому числі 15 

досліджень з 

паразитології 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень  

м.Нікополь  Парк «Металург» м. Нікополь,  

біля атракціонів 

5 проб/30 досліджень, з 

них 15досліджень по 

радіології 

5 проб/30 досліджень 

у тому числі 15 

досліджень з 

паразитології 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень  

м.Нікополь Парк «Металург» м. Нікополь 

біля кінотеатру 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 

у тому числі 15 

досліджень з 

паразитології 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень  

м.Нікополь Сквер «Пушкіна», м. Нікополь, 

вул. Запорізька 

5 проб/15 досліджень 5 проб/30 досліджень 

у тому числі 15 

досліджень з 

паразитології 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень  

 

 

 

 



 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

м. Нікополь Вул. Газопровідна, 143 

(транспортна магістраль) 

15 проб /15 досліджень квітень-жовтень 

Вул. Херсонська, 536 

(транспортна магістраль) 

15 проб /15 досліджень квітень-жовтень 

Пр. Трубників, 36 (транспортна 

магістраль) 

15 проб /15 досліджень квітень-жовтень 

Парк Металургів ( паркова зона) 15 проб /15 досліджень квітень-жовтень 

 

Парк Перемоги ( паркова зона) 15 проб /15 досліджень квітень-жовтень 

 

Вул. Жуковського, 112 ( 

санітарно-захистна зона) 

15 проб /15 досліджень квітень-жовтень 

Вул. Хохлова, 9 ( санітарно-

захистна зона) 

15 проб /15 досліджень квітень-жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів 

 

Адмінтериторія Назва підприємства  вид продукції 

(сировини) 

Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

м.Нікополь Дитячі навчальні 

заклади 

Повітря закритих 

приміщень 

15 проб/15 досліджень серпень 

 

 

 

 

 

 

 

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів 

 

Адмінтериторія Назва підприємства Будівельний матеріал Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

м. Нікополь,  Дитячі навчальні 

заклади 

пісок 10 проб/ 30 досліджень Квітень, травень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

№
 п

/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.Нікополь лютий 

квітень 

липень 

жовтень  

Створ №7 

м.Нікополь 

міський 

водозабір 

щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 

24 проби /  

48 досліджень 

- Проби відбираються та 

доставляються для 

досліджень до ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ МОЗ України» 

 

 

 
 
 
 
Завідувач ВСП «Нікопольський міськрайонний відділ 
Лабораторних досліджень» ДУ ДОЛЦ МОЗ України»                                                                   В.В. Гонтарик  
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