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План моніторингових досліджень,   які  проводяться  

ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

в  м. Павлоград, м. Тернівка,   Павлоградському  та Юр’ївському  районах 

                                                                                  на   2019 рік                                    
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 
 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м.Павлоград КЗ «Дніпропетровське 

обласне клінічне 

лікувально-профілактичне 

об’єднання «Фтизіатрія» 

Дніпропетровської 

обласної ради»   

поліклінічне відділення 

№6 ; туберкульозне 

відділення №14, 

туберкульозне 

відділення№15  

 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Зелена,10 

Мікроклімат-15/45 

Освітленість 15/15 

азоту діоксид  6/6 

озон   6/6 

свинець 6\6 

вода питна 1/7 

окислюваність  6/6 

вуглицю двоокис 6/6 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

 енергоцінність обіду 3/34 

 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів на  

мікробіологічні 

показники-20/40 

Матеріал на стерильність-

5/10 

На мікробну контамінацію 

дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна 1/4 

змиви на алергенні 

кліщі 1/10 

1 раз на рік 

(вибірково) 

березень 

 2019 року 
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м.Павлоград Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

м.Павлограда» 
Павлоградської міської 

ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, вул. 

Соборна,115 

Мікроклімат-15/45 

Освітленість 15/15 

вода питна 1/7 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів  на 

мікробіологічні показники 

-40/80. 

Матеріал на стерильність-

10/20 

На мікробну контамінацію 

дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна 1/4 

змиви на алергені кліщі 

1/10 

1 раз на рік 

(вибірково) 

лютий  

2019 року 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська 

міська лікарня №4» 
Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Дніпровська 

541 

Мікроклімат-15/45 

Освітленість 15/15 

азоту діоксид  6/6 

озон   6/6 

свинець 6\6 

окислюваність  9/9 

вуглицю двоокис 9/9 

вода питна 1/7 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

енергоцінність обіду 3/34 

 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів  на 

мікробіологічні показники 

-40/ 160 (родина 

Enterobacteriacea, S.aureus, 

Streptococcus spp., 

Acinetobacter spp.). 

Повітря  операційних на 

мікробіологічні 

показники-3/6. 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу-10/20. 

Матеріал на стерильність-

10/20 

На мікробну контамінацію 

1 раз на рік 

(вибірково) 

квітень 

2019 року 
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дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна ¼ 

змиви на алергенні  

кліщі 1/10 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська 

стоматологічна 

поліклініка» 
Павлоградської міської 

ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, вул. 

Соборна, 46 

Мікроклімат-3/9 

Освітленість 3/3 

азоту діоксид  3/3 

озон   3/3 

свинець 3\3 

вода питна 1/7 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів на  

мікробіологічні 

показники-20/40 

Матеріал на стерильність-

5/10 

На мікробну контамінацію 

дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна ¼ 

змиви на алергенні  

кліщі 1/10  

1 раз на рік 

(вибірково) 

травень 

2019 року 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська 

міська лікарня №1» 
Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Шевченко, 

Мікроклімат-15/45 

Освітленість 15/15 

вода питна 1/7 

азоту діоксид  9/9 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів  на 

мікробіологічні показники 

-40/80. 

1 раз на рік 

(вибірково) 

жовтень 

2019 року 
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102 озон   9/9 

свинець 9\9 

окислюваність  9/9 

вуглицю двоокис 9/9 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

енергоцінність обіду 3/34 

 

Повітря  перев’язочних на 

мікробіологічні 

показники-3/6. 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу-10/20. 

Матеріал на стерильність-

10/20 

На мікробну контамінацію 

дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна 1/4 

м.Павлоград КЗ «Павлоградський 

пологовий будинок» 
Павлоградської міської 

ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Шевченко,10

2 

Мікроклімат-15/45 

Освітленість 15/15 

вода питна 1/7 

окислюваність  9/9 

вуглицю двоокис 9/9 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

енергоцінність обіду 3/34 

 

 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів  на 

мікробіологічні 

показники-  

- 40/120 (родина 

Enterobacteriacea, НФБ, 

гриби роду Candida). 

Повітря операційних  на 

мікробіологічні 

показники-3/6. 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу-10/20. 

Матеріал на стерильність-

10/20 

На мікробну контамінацію 

1 раз на рік 

(вибірково) 

листопад 

 2019 року 
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дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

визначення 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна ¼ 

змиви на алергені  

кліщі  1/10 

м.Тернівка КЗ «Тернівська 

центральна міська 

лікарня » 
Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Маяковськог

о,22 

Мікроклімат-15/45 

Освітленість 15/15 

азоту діоксид  6/6 

озон   6/6 

свинець 6\6 

окислюваність  9/9 

вуглицю двоокис 9/9 

вода питна 1/7 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

енергоцінність обіду 3/34 

 

 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів  на 

мікробіологічні показники 

-40/120, з них 20/80 

хірургічного профілю 

 (родина Enterobacteriacea, 

S.aureus, Streptococcus 

spp., Acinetobacter spp.). 

 Повітря операційних на 

мікробіологічні 

показники-3/6. 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу-10/20. 

Матеріал на стерильність-

10/20 

На мікробну контамінацію 

дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

1 раз на рік 

(вибірково) 

травень  

2019 року 
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визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна ¼ 

змиви на алергені 

 кліщі 1/10  

м.Павлоград КЗ «Павлоградська міська 

лікарня №4» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Дніпровська 

541 

 Стічна вода інфекційного 

стаціонару- 17/34 

червень-

вересень 

 2019 року 

м.Тернівка КЗ «Тернівська центральна 

міська лікарня » 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Маяковськог

о,22 

 Стічна вода інфекційного 

стаціонару- 17/34 

червень-

вересень 

 2019 року 

 

м.Тернівка Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

м.Тернівки» Тернівської 

міської ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Тернівка, вул. 

Маяковського,22 

Мікроклімат-15/45 

Освітленість 15/15 

окислюваність  9/9 

вуглицю двоокис 9/9 

вода питна 1/7 

деззасоби  на активно 

діючі речовини – 1/1  

 

Змиви з епідемічно 

значимих об’єктів  на 

мікробіологічні показники 

-30/60. 

Матеріал на стерильність-

5/10 

На мікробну контамінацію 

дезрозчини, антисептики,  

рідке мило-5/5 

антибіотикорезистентності 

виділених культур –при 

виявленні 

визначення стійкості 

виділенних культур до 

додезрозчинів – при 

виявленні 

вода питна 1/4 

змиви на алергені  

1 раз на рік 

(вибірково) 

жовтень  

2019 року 
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кліщі 1/10  

 

м.Павлоград КЗ «Дніпропетровське 

обласне клінічне 

лікувально-профілактичне 

об’єднання «Фтизіатрія» 

Дніпропетровської 

обласної ради»   

поліклінічне відділення 

№6 ; туберкульозне 

відділення №14, 

туберкульозне 

відділення№15  

 

Дніпропетровськ

а область 

,м.Павлоград, 

вул.Зелена,10 

 -Стан впровадження 

інфекційного контролю в 

протитуберкульозному 

закладі,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів, 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів 

1 раз на рік 

(вибірково) 

березень 

 2019 року 

м.Павлоград Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

м.Павлограда» 

Павлоградської  міської 

ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, вул. 

Соборна,115 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

- стан організації роботи в 

умовах епідемічного 

під’йому захворюваності 

на грип та ГРВІ, 

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції 

тощо) 

-дотримання умов 

«безпечної імунізації, 

-виконання 

протипедикульозних 

1 раз на рік 

(вибірково) 

лютий 

 2019 року 
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заходів,  

-стан організації проти 

паразитарних заходів, 

 -моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ 

м.Павлоград 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Павлоградська міська 

лікарня №4» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Дніпровська 

541 

 - стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

-стан організації 

епідеміологічного нагляду 

за ГВП, повноти 

обстеження підлеглого 

контингенту на поліо- та 

інші ентеровіруси, 

-моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ, 

- стан організації 

лабораторних досліджень 

на групу ОНІ в ЛПЗ, 

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції, 

вірусні гепатити тощо), 

- стан організації надання 

антирабічної допомоги 

населенню в ЛПЗ, 

-виконання 

1 раз на рік 

(вибірково) 

квітень 

 2019 року 
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протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів. 

м.Тернівка КЗ «Тернівська центральна 

міська лікарня » 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Маяковськог

о,22 

 - стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

-стан організації 

епідеміологічного нагляду 

за ГВП, повноти 

обстеження підлеглого 

контингенту на поліо- та 

інші ентеровіруси, 

-моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ, 

- стан організації 

лабораторних досліджень 

на групу ОНІ в ЛПЗ, 

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції, 

вірусні гепатити тощо), 

- стан організації надання 

1 раз на рік 

(вибірково) 

травень 

 2019 року 
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антирабічної допомоги 

населенню в ЛПЗ, 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів 

м.Павлоград КЗ «Павлоградська 

стоматологічна 

поліклініка» 

Павлоградської міської 

ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, вул. 

Соборна, 46 

 - стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів. 

1 раз на рік 

(вибірково) 

травень 

 2019 року 

Павлоградський 

район 

КЗ «Павлоградський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги»  Богданівської 

сільської ради 

Павлоградського району 

Дніпропетровської 

області» 

Дніпропетровськ

а область 

,м.Павлоград, 

вул.Плеханова,9 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції 

тощо) 

-дотримання умов 

«безпечної імунізації, 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів, 

 -моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

1 раз на рік 

(вибірково) 

червень 

 2019 року 
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виявлення хворих на ОНІ 

Павлоградський 

район 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Вербківської сільської 

ради Павлоградського 

району Дніпропетровської 

області» 

Павлоградський 

район, с.Вербки, 

вул. 

Матросова,14 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції 

тощо) 

-дотримання умов 

«безпечної імунізації, 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів, 

 -моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ. 

1 раз на рік 

(вибірково) 

червень 

 2019 року 

Юр’івський  

район 

Комунальне  некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги»  

Юр’ївської сільської ради 

Юрївського району 

Дніпропетровської 

області» 

Юр’ївський 

район  

смт. Юр’ївка, 

вул.Вишнева,61 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

--стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного під’йому 

захворюваності на грип та 

ГРВІ, 

1 раз на рік 

(вибірково) 

вересень 

 2019 року 
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- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції 

тощо) 

-дотримання умов 

«безпечної імунізації, 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів, 

 -моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ. 

Юр’івський  

район 

Комунальне унітарне 

некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Варварівської сільської 

ради» 

Юр’ївський 

район 

с.Вербуватівка, 

вул.Центральна,5

5а 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

--стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного під’йому 

захворюваності на грип та 

ГРВІ, 

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції 

тощо) 

1 раз на рік 

(вибірково) 

вересень 

 2019 року 
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-дотримання умов 

«безпечної імунізації, 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів, 

 -моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ. 

м.Павлоград 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Павлоградська міська 

лікарня №1» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, вул. 

Шевченко,63 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

-стан організації 

епідеміологічного нагляду 

за ГВП, повноти 

обстеження підлеглого 

контингенту на поліо- та 

інші ентеровіруси, 

--стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного під’йому 

захворюваності на грип та 

ГРВІ, 

-моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ, 

- стан організації 

лабораторних досліджень 

на групу ОНІ в ЛПЗ, 

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

1 раз на рік 

(вибірково) 

жовтень 

 2019 року 
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лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції, 

вірусні гепатити тощо), 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів 

м.Тернівка Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

м.Тернівки» Тернівської 

міської ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Тернівка, вул. 

Маяковського,22 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

--стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного під’йому 

захворюваності на грип та 

ГРВІ, 

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  кір, дифтерія, 

ентеровірусні інфекції 

тощо) 

-дотримання умов 

«безпечної імунізації, 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів, 

1 раз на рік 

(вибірково) 

жовтень 

 2019 року 
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 -моніторинг готовності  

ЛПЗ до дій у випадку 

виявлення хворих на ОНІ. 

м.Павлоград КЗ «Павлоградський 

пологовий будинок» 

Павлоградської міської 

ради» 

Дніпропетровськ

а область, м. 

Павлоград, 

вул.Шевченко,10

2 

 - Стан системи 

інфекційного контролю в 

ЛПЗ та ефективності її 

впровадження,  

-виконання дезінфекційно-

стерилізаційних заходів,  

--стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного під’йому 

захворюваності на грип та 

ГРВІ, 

-дотримання умов 

«безпечної імунізації», 

- стан організації та 

повноти діагностики, в т.ч. 

лабораторної діагностики 

інфекційних захворювань 

(грип,  ВЛІ тощо), 

-виконання 

протипедикульозних 

заходів,  

-стан організації проти- 

паразитарних заходів. 

. 

1 раз на рік 

(вибірково) 

листопад 

 2019 року 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м Павлоград  

1. ДНЗ № 65 

«Голубі 

доріжки »  

завідувач  

 

Таранченко 

Оксана 

Володимирівна  

050 615 20 43  

мПавлоград ,вул  

Миру № 71 

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність  9/9 

вода питна1/ 7  

обід на 

енергоцінність  3/34 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10    

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі  1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

змиви на ієрсінії 10/30  

березень  

 

м Павлоград 

 

 

 

 

 
 

 ЗДО  № 30 

«Журавлик   » 

 

Завідувач 

Зубарєва Ірина 

Вікторівна  

050-070-18-12 

 

мПавлоград  

вул  Комарова 17 

А  

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна1/ 7 

пісок 2/ 4 

обід на 

енергоцінність  3/34 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10    

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі  1/10 

пісок на яйця гельмінтів 1/2 

пісок на бак 1/3 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

квітень   

м Павлоград 

ЗДО  № 3 

«Теремок » 

 

Сидоренко 

Маргарита 

Леонідівна  

мПавлоград  

вул  Заводська   № 

21  

  

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність  9/9 

пісок 2/ 4  

вода питна1/ 7 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10   

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі  1/10 

пісок на яйця гельмінтів 1/2 

пісок на бак дослідж.1/3 

квітень  
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066-557-38-43 енергоцінність обіду 

3/34 

 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

м Павлоград 

ЗДО № 5 

«Ластівка»  

 

Завідувач  

Тарасенко 

Олександра 

Миколаївна  

095-300-56-15 

мПавлоград  

вул Нова 4Б  

 

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність  9/9 

пісок 2/ 4  

вода питна1/ 7 

енергоцінність обіду 

3/34 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10   

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі  1/10 

пісок на яйця гельмінтів1/2 

пісок на бак досл.1/3 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

травень  

м Павлоград 

ЗДО  № 8 

«Барвінок » 

 

Завідувач  

Підплетько 

Лариса 

Анатоліївна 

050-135-96-99 

 

 

мПавлоград  

вул  

О.Пчілки  113 

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність  9/9 

пісок 2/ 4  

вода питна1/ 7 

енергоцінність обіду 

3/34 

 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10   

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі  1/10 

пісок на яйця гельмінтів 1/2 

пісок на бак  1/3 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

травень  

м Павлоград 

ЗДО  № 15  

« Сонечко » 

 

Завідувач 

Дорофєєва  

Зоя  

Вікторівна  

050-930-97-28 

мПавлоград  

вул  Челюскінців 

10    

 

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

пісок 2/ 4  

вода питна1/ 7 

енергоцінність обіду 

3/34 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10   

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі  1/10 

пісок на яйця гельмінтів 1/2 

пісок на бак  1/3 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

червень  
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змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

 

 

м Тернівка  

1.ЗДО  №6 

«Зоряний  » 

 

Завідувач  

Устюгова  

Маргарита 

Михайлівна  

050-363-61-90 

  

м Тернівка  

вул  Шахтарська  

№5-а  

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю9/9 

окиснюваність  9/9 

пісок 2/ 4  

вода питна1/ 7 

енергоцінність обіду 

3/34 

 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі  1/10 

пісок на яйця гельмінтів 1/2 

пісок на бак 1 /3 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

 

червень   

 

 

Павлоградський 

район  

 

1.КЗДО №2  

 « Теремок  » 

 

Завідувач  

Федянович 

Наталя Сергіївна  

050-814-63-07  

 

с.Богданівка   

 вул. Шкільна 14 

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність  9/9 

вода питна1/ 7 

енергоцінність обіду 

3/34 

 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

 

 

жовтень  

 

Юр’ївський 

район  

 

 

1КЗДО  

«Калинка» 

 

Завідувач 

Циба Олена 

Миколаївна  

067-966-94-12  

 

 

с Чорнявщина  

вул. Калинова   

№  21/1  

освітлення 9/9 

мікроклімат 9/27 

двоокис вуглицю 9/9 

окиснюваність  9/9 

вода питна1/ 7 

енергоцінність обіду 

3/34 

 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода 1\ 4 

алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

 

листопад  

м Павлоград 

ЗДО  № 8 

«Барвінок » 

 

мПавлоград  

вул  

О.Пчілки  113 

 

 

Бактеріологічні дослідження з вивчення 

циркуляції збудника менінгококової 

інфекції—19\19 

березень 
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Завідувач  

Підплетько 

Лариса 

Анатоліївна 

050-135-96-99 

м Павлоград ЗДО  № 8 

«Барвінок » 

 

Завідувач  

Підплетько 

Лариса 

Анатоліївна 

050-135-96-99 

 

мПавлоград  

вул  

О.Пчілки  113 

 

 

Бактеріологічні дослідження з вивчення 

циркуляції збудника дифтерії —19\38 

жовтень 

                                                    

 

                                                    

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м.Павлоград ЗОСШ  №3 

 

Директор  

Абабкова Наталя 

Борисівна  

066-030-77-07  

м Павлоград  

вул.Соборна      

  № 3 

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна 1/ 7 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/4  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

лютий   
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м.Павлоград 

ЗОСШ № 4 

 

Директор  

Кравченко  

Лариса 

Олексіївна  

066-08-17-715 

 

м Павлоград  

вул.  Корольова 

Сергія №3  

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна1/ 7 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/4  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

 змиви на ієрсінії 10/30 

березень  

м.Павлоград 

ЗОСШ № 6 

 

Директор  

Дикса Людмила  

Олександрівна  

066-908-88-01  

 

м Павлоград  

вул. Героїв 

України 8В  

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна 1/7 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/4  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

квітень  

м.Павлоград 

ЗОСШ №18 

 

Директор 

Кашина  

Світлана  

Юр’ївна  

099-48-44-677  

м Павлоград  

вул. 

Преображенська   

№4А  

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна 1/ 7 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/4  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

квітень  

м.Павлоград 

ЗОСШ  №19 

 

Директор  

Мажара 

Станіслав 

Володимирович  

050-813-91-45 

м Павлоград  

вул. 

Малиновського 

№2  

 

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна1/7 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/4  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

травень  
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садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

м.Павлоград 

ЗОСШ  №20 

 

Директор  

Пазій Олена 

Петрівна  

095-248-34-84 

м Павлоград  вул 

Дніпровська  

№ 400Б  

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна1/ 7 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/4  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

травень  

м Тернівка ЗОСШ №4 

 

Директор  

Пятайкіна Олена 

Вікторівна 

066-954-03-95 

м Тернівка, вул 

Маркова  №9 

 

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна 1/ 7 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/4  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

вересень  

Павлоградсь-

кий район  

ЗОСШ  I-III 

cтупіня  

 

Директор 

Шатохіна 

Галина 

Вікторівна  

050-548-27-16 

 

с Богданівка   

вул  Шевченко  

№ 32 г  

  

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

окиснюваність 9/9 

вода питна 1/ 7 

 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/2  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

 

жовтень 

 

Юр’ївський 

район  

 

 

ЗОСШ I-III 

cтупіня  

 

  

 

с.Чорнявщина  

вул. 

Шевченко 

 

 

освітлення 30/30 

мікроклімат 10/30 

двоокис  вуглицю 9/9 

змиви   на   коліформні  бактерії 

 ( ЛКП )10 \10  

питна вода  1/2  

обстеження на кишкову групу 

інфекцій працівників харчоблоку-

 

 

листопад  
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Директор  

Гараган 

Світлана 

Анатоліївна  

096-429-37-84  

№87 окиснюваність 9/9 

вода питна 1/7 

 

2/4 

змиви на я/г  10/20 

садовина , городина на 

паразитологічні дослідження 2/2 

м.Павлоград 

ЗОСШ №18 

Інтернатне 

відділення 

Директор 

Кашина  

Світлана  

Юр’ївна  

099-48-44-677  

м Павлоград  

вул. 

Преображенська   

№4А  

 Бактеріологічні дослідження з 

вивчення циркуляції збудника 

менінгококової інфекції—25/25 

березень 

м.Павлоград 

ЗОСШ №18 

Інтернатне 

відділення 

Директор 

Кашина  

Світлана  

Юр’ївна  

099-48-44-677  

м Павлоград  

вул. 

Преображенська   

№4А  

 Бактеріологічні дослідження з 

вивчення циркуляції збудника 

дифтерії —25\50 

листопад 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташуван-ня 

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 
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Павлоград 
 

 

 

ЗОШ №8 

 (пришкільний 

табір) 

 

Директор 

Климов  Євгеній 

Васильович  

050-98-112-42 

м.Павлоград,  

вул. 

Західнодонбаська 

№ 8 

 

вода питна 1\7 

енергоцінність 

обіду 3/34 

змиви   на   коліформні  бактерії  ( ЛКП) 10 \10  

змиви на я/г 10/20 

питна вода 1/ 4  

змиви   на алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

червень 

Павлоград 
 

 

ЗОСШ № 15 

( пришкільний 

табір) 

Директор  

 Таран 

Лілія  

Василівна  

099-776-69-33 

м.Павлоград, вул. 

Синельникова 

Кирила    № 2А   

вода питна 1\7 

енергоцінність 

обіду 3/34 

змиви   на   коліформні  бактерії  ( ЛКП )10 \10  

змиви   на я/г  10/20  

питна вода 1/ 4  

алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4  

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

червень  

Тернівка ЗОШ № 7  

( пришкільний 

табір) 

Директор 

Афанасьєва 

Світлана 

Олександрівна  

050-575-28-91 

м.Тернівка вул.. 

Перемоги  №17-а 

вода питна1/7 

енергоцінність 

обіду 3/34 

змиви   на   коліформні  бактерії  ( ЛКП )10 \10  

змиви на я/г 10/20  

питна вода1/  4  

алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

червень 

Тернівка ЗОСШ № 6 

( пришкільний 

табір) 

Директор  

Мацейлік 

Світлана 

Василівна 

095-425-07-96 

м.Тернівка вул.. 

Миру  №19а   

вода питна1/ 7 

енергоцінність 

обіду 3/34 

змиви   на   коліформні  бактерії  ( ЛКП )10 \10  

змиви на я/г 10/20 

питна вода1/  4  

алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

червень  
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Павлоград- 

ський р-н 

ЗОСШ  1-2 

ступеню 

( пришкільний 

табір) 

Директор  

Циганок Вікторія  

Олегівна  

066-110-64-04  

Павлоградський р-

н, с.Богданівка ,  

вул Шкільна №15а 

 

вода питна1/ 7 

енергоцінність 

обіду 3/34 

змиви   на   коліформні  бактерії  ( ЛКП )10 \10  

змиви на я/г 10/20 

питна вода1/ 2  

алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

працівників харчоблоку-2/4 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 2/2 

червень 

Юр`ївський 

 р-н 

Новогригорівська   

ЗОШ 1-2 ступеню 

( пришкільний 

табір) 

Директор 

Санжапова Тетяна 

Миколаївна  

067-752-32-42 

Юр`ївський р-н , 

с Новогригорівка 

вул.Центральна 112 

вода питна1/7 

енергоцінність 

обіду 3/34 

змиви   на   коліформні  бактерії  ( ЛКП )10 \10  

змиви на я/г  10/20  

питна вода1/ 2  

алергенні кліщі 1/10 

обстеження на кишкову групу інфекцій 

прац.хар -2/4 

садовина , городина на паразитологічні 

дослідження 3/3 

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 
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 Павлоградський 

район  

с Троїцьке  

Директор  

Шальська Ірина 

Василівна  

095-769-94-68  

Завідуюча  

Чмуль  Олена 

Сергіївна  

066-165-36-87  

 

 

1. КЗ  

«Територіальний 

центр 

соціального 

обслуговування  

(надання 

соціальних  

послуг)  

 

 Павлоградський 

район  

с. Троїцьке 

вул. Робоча 

№136 

вода питна на харчоблоці  

1/ 7  

діоксид вуглецю  6/6 

окиснюваність 6/6  

мікроклімат 3/9 

освітлення 9/9 

енергоцінність обіду 3/34 

вода питна 1/4  

змиви  10/10 БГКП  

змиви на я/г 10/20  

алергенні кліщі 1/10  

обстеження 

працівників 

харчоблоку на 

к/бактеріоносійство 

2/4 

садовина , городина 

на паразитологічні 

дослідження 3/3 

 

 

 

    жовтень  

 

 

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

 
Адмін 

територія 

Найменуванн

я водопроводу 

Місце  відбору                                Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-

хімічні 

мікробіологі

чні 

паразитолог

.  

нітрати , 

    рН 

  м Павлоград   1.КП 

«Павлоградськ

е УВКГ  »  

ВНС № 2  

м Павлоград, вул. 

Луганська ( Північна)  

вода питна 

1\5 

вода питна  

1\4 

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

  лютий   

2. КП 

«Павлоградськ

е УВКГ  »   

ВНС № 4 м Павлоград 

,вул  Тельмана    

вода питна 

1\5  

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

березень  

м Тернівка    КП 

«Тернівське 

на виході в 

розподільчу мережу м 

вода питна 

1/5 

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

березень  
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ЖКГ »  Тернівка  

Лермонтова № 29  

 

 

вода питна 

1/1 

 

 

 

Юр’ївський 

район  

1. Юр’ївський 

Ц/В 

смт  Юр’ївка вода питна 

1\5 

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

квітень 

 

2. КП 

«Господар» ц/в  

Чаплинської 

сільської ради  

с. Чаплинка  вода питна 

1\5  

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

травень 

3. КП 

«Господар» ц/в  

Чаплинської 

сільської ради 

с. Новостроївка  вода питна 

1/5 

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

червень  

 

Павлоград-

ський район  

1Троїцький ц/в  

Троїцької 

територіальної 

громади  

 

с Троїцьке  

вода питна 

1/5 

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

 

липень 

 

2.Привовчансь

кий Ц\В  

Привовчансько

ї сільської ради  

 

с Привовчанка   

вода питна 

1\5 

вода питна  

1\4 

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

серпень  

3. 

Ожинківський 

Ц\В, 

Межирічеської 

сільської ради  

с Ожинківка вода питна 

1\5  

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

вересень  

4.Морозівський 

Ц/В  

с Морозівське  вода питна 

1/5 

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

жовтень  
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Вербківської 

сільськоїради  

вода питна 

1/1 

 

м Павлоград  

Відомчий 

водопровід  

Гніздовський 

водопровід  

  ПАТ завод  

«Павлоград 

хіммаш»  

 

м Павлоград  

вода питна 

1/5 

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

листопад  

Відомчий 

водопровід 
Водопровід філії 

ПРУВОКС  ПАТ  

«ДТЕК 

Павлоградвугілля »  

 

Водопровід 

філії 

ПРУВОКС  

ПАТ  

«ДТЕК 

Павлоградвугіл

ля »  

 

 

 Павлоградський 

водозабір  

джерело-   

 підземні свердловини 

вода питна 

1/5 

вода питна 

1/4  

вода питна 

1/2 

вода питна 

1/1 

вода питна 

1/1 

 

грудень   

 

Моніторингові дослідження питної води  із громадських колодязів в   м.Павлограді  
Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-

хімічні 

мікробіо-

логічні 

паразитолог. нітрати, рН 

м Павлоград  1.Громадський 

колодязь  

вул Гагаріна №36 А вода питна 

1\5 

вода питна  

1\2 

вода питна 1/2 вода питна 1/1 

вода питна 1/1 

  лютий   

 

2.Громадський 

колодязь 

 

вул Ленінградська 

№14А  

 

вода питна 

1\5  

 

вода питна 

1/2  

 

вода питна 1/2 

вода питна 1/1 

вода питна 1/1 

 

березень  

 

 

 

3.Громадський 

колодязь 

 

вул Ленінградська 

№7А  

 

вода питна 

1\5  

 

вода питна 

1/2  

 

вода питна 1/2 

вода питна 1/1 

вода питна 1/1 

 

березень  

 
 

4.Громадський 

колодязь 

 

вул Дніпровська  

№119  

 

вода питна 

1\5  

 

вода питна 

1/2  

 

вода питна 1/2 

 

вода питна 1/1 

вода питна 1/1 

 

квітень 

 5.Громадський     вода питна 1/1  
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колодязь вул Дніпровська  

№565  

вода питна 

1\5  

вода питна 

1/2  

вода питна 1/2 вода питна 1/1 квітень 

 

 

6.Громадський 

колодязь 

 

вул Кравченко  №12В   

 

вода питна 

1\5  

 

вода питна 

1/2  

 

вода питна 1/2 

вода питна 1/1 

вода питна 1/1 

 

травень  

 

 

7. Громадський 

колодязь 

вул. Дніпровська 366 

(РТС)  

 

вода питна 

1\5  

 

вода питна 

1/2  

 

вода питна 1/2 

вода питна 1/1 

вода питна 1/1 

 

травень  

 

8 . Громадський 

колодязь 

вул. Підгірна 20 А   

вода питна 

1\5  

 

вода питна 

1/2  

 

вода питна 1/2 

вода питна 1/1 

вода питна 1/1 

 

червень   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

побутові забруднення 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні, паразитологічні  
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м. Павлоград  Міськпляж,   парк Першого Травня , 

відомча належність 

КП «Затишне місто »  

19 / 228  річкової 

води  

 

 

-   2/24  

 

-   4/48   

 

-   5/60  

 

-   4/48  

 

-   4/48  

19/57  річкової води на 

бак.пок. 

19/38  параз. дослід.  

 . 

 2/6 на бак        і   2/4 на пар.пок. 

   

-4/12                           4/8  

 

- 5/15                          5/10 

 

- 4/12                          4/8 

 

- 4/12                           4/8 

 

 

 

 

травень 

 

червень  

 

липень  

 

серпень 

 

вересень 

 

 

Моніторингові дослідження проб ґрунту 
 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні, 

паразитологічні  

м. Павлоград 
 

1.Грунт в зоні міськпляжу  в парку 

Першого Травня  

 5/10    5/15                     5/10 травень,червень,липень, 

серпень,вересень  

 

2.Грунт в дитячих закладах : 

 

-ЗДО  №1   

 Павлоград, провулок Спаський №3 

-ЗДО  №2 

 Павлоград,вул. Озерна  №117 

- ЗДО  №7 

      

 5/ 10  

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

        

5/15                        5/10 

                               

1/3                         1/2 

 

1/3                          1/2     

 

1/3                           1/2 

 

 

 

квітень  

 

квітень 

 

травень  
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 Павлоград,вул.Озерна  № 79 ; 

-ЗДО  №16  

Павлоград,вул. Ганни Світличної № 58  

-ЗДО  №18  

Павлоград,вул.  Дніпровська №  276 А  

-ЗДО№ 23  
Павлоград,вул.Поштова 6/1 

-ЗДО № 28  

Павлоград,вул Миру №71Б  

-ЗДО № 30 

Павлоград,вул Комарова №17А  

- ЗДО № 31 

Павлоград,вул Некрасова 37А  

-ЗДО  № 47  

Павлоград,вул Кільцева №8  

-ЗДО № 53 

Павлоград,вул  Верстатобудівників 6А  

-ЗДО № 60 

Павлоград,вул  Новоросійська  12  

 

 

1/2  

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/3                           1/2 

 

1/3                           1/2 

 

1/3                           1/2 

 

1/3                          1/2 

 

1/3                          1/2  

 

1/3                          1/2  

 

 

1/3                           1/2  

 

1/3                           1/2 

 

1/3                            1/2  

 

травень  

 

липень 

  

липень  

 

червень  

 

червень 

 

серпень 

 

 

серпень 

 

вересень  

 

вересень  

 

3.Грунт в зоні впливу транспортних 

магістралей  
-Павлоград 

-Тернівка 

     

  

3/ 6   

1/2 ( свинець,  мідь)  

        

  

3/9                          3/6 

1/3                          1/2  

 

 

травень-вересень 

травень  
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Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
 

 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

м. Павлоград  1. Транспортні магістралі  на 

перехресті вул.Центральної та 

Дніпровської (р-н Міськвітки ) 

2. Транспортні магістралі  на 

перехресті вул. Дніпровської та 

Полтавської ( р-н Автостанції) 

3. Транспортні магістралі  на 

перехресті вул.Центральній та 

вул.Ст.Фронту (р-н магазину 

«АТБ») 

         45/45    азоту діоксид 9/9 

         45/45    вуглецю оксид 9/9 

         45/45    свинець 9/9 

         45/45    пил 9/9 

                     формальдегід  9/9 

 

березень,  

червень  

вересень, 

листопад   

 

 

м Тернівка  
 

 

 

1.Транспортна магістраль  по вул. 

Харківська   ( район ринку міста )  

 

                        15/15                                                   

                  азоту діоксид 3/3 

                  вуглецю оксид 3/3  

                  свинець 3/3   

                  пил 3/3 

                  формальдегід 3/3 

 

 

 

червень  

                              

 

 

 

 

 

 



32 

 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах з виконання протипедикульозних заходів 

 

Адміністративна 

територія 

Найменування 

закладу 

Адреса, місце розташування Терміни проведення (місяць) 

м. Павлоград  

 

 

НВК № 2 ЗОШ I-III 

ступенів 

 вул. Полтавська,148 

 м. Павлоград, Дніпропетровська обл.. 

1 раз на рік(вибірково) 

березень 

Павлоградський 

район 

 

 

Троїцька ЗОШ I-III 

ступенів 

вул. Центральна, 110, с. Троїцьке, Павлоградський  

район, 

Дніпропетровська обл.  

1 раз на рік(вибірково) 

квітень 

Павлоградський 

район 

 

 

Привовчанська ЗШ І - 

ІІІ ступенів 

 вул. Перемоги,11 

 с. Привовчанське, Павлоградського р-ну, 

Дніпропетровська обл.. 

1 раз на рік(вибірково) 

квітень 

м.Тернівка 

 

 

КЗ Тернівська ЗОШ № 1 

I-III ступенів 

вул. Чкалова,103,  м.Тернівка Дніпропетровська 

обл. 

1 раз на рік(вибірково) 

травень 

Юр’ївський район 

 

 

 

КЗ «Вербуватівський 

НВК «ЗОШ – I-II ст.. -

ДНЗ» Варварівської с\р, 

Юр’ївський район, с.Вербуватівка, 

вул..Центральна,57 а 

 

1 раз на рік(вибірково) 

травень 

м. Павлоград 

 

 

КЗ Павлоградська ЗОШ 

№ 12  I-III ступені 

вул. Дніпровська ,243, .м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл 

1 раз на рік(вибірково) 

вересень 

Павлоградський 

район 

 

 

КЗ«Булахівська ЗОШ І-

ІІІ  ст.» 

 

вул. Центральна, 25/в, с. Булахівка, 

Павлоградського р-ну, Дніпропетровська обл.. 

1 раз на рік(вибірково) 

жовтень 

м. Павлоград 

 

 

ЗОШ №5  I-III ступенів,  

м. Павлоград 

вул. Верстатобудівників,5, м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл.,  

1 раз на рік(вибірково) 

листопад 
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Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних захворювань  

По м.Павлограду, м.Тернівка, Павлоградському та Юр’ївському районам  
Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

 

№
 з

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 

водойм 

 
Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки 

№ 

створу 

Термін 

доставки 

Міських очисних 

споруд (до 

очистки), 

кількість проб 

Міські очисні 

споруди 

паразитол.досл. 

 

огічні  

 

3 колектора 

інфекц. 

відділення        

(до хлорув.) 

3 колектора 

дитячого 

дошкільного 

закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. м.Павлоград 

* 

- - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 

щоквартально по 

1 пробі   

- - Павлоградські міські  

каналізаційно-очисні  

споруди 

 
2.  м.Тернівка 

* 

 

 

- - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 

щоквартально по 

1 пробі   

- - Тернівські міські  

каналізаційно-очисні  

споруди 

 *    - 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   

 

№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування  ЛПЗ 

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/досліджень 
Матеріал для дослідження 

1. м.Павлоград/ 

КЗ «Павлоградська міська 

лікарня №4»ДОР» 

щорічно 25/50 *Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

2. Павлоградський район/ 

КЗ «Павлоградська центральна 

районна лікарня» ДОР 

щорічно 9/18 *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» 
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Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних  

та інших природно-осередкових інфекцій по м.Павлограду, м.Тернівка, Павлоградському та Юр’ївському районам на 2019 рік 
 

Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку 
 
 

п/п Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

  1. м.Павлоград 2 Травень 1 раз на рік 

 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм  на вібріофлору  

 

 

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

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. м.Павлоград 

 

17 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. м.Павлоград  

,Павлоградські міські каналізаційно-очисні 

споруди 

 

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

2. м.Тернівка , 

Тернівські міські каналізаційно-очисні 

споруди 

 

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

3. Всього 18 з 03.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 
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Моніторингові дослідження  стічних вод інфекційних стаціонарів  на вібріофлору  

 

 

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. Павлоградський міськрайонний ВЛД 5 10.09-13.09 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)  на 2019 рік (відбір зразків на дослідження 

проводиться лікувально- профілактичними закладами області ). 

 

 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

1. м.Павлоград,  

КЗ «Павлоградська міська лікарня №4»ДОР 

17 з 03.06 по 30.09,1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

2. м.Тернівка 

КЗ «Тернівська ЦМЛ»ДОР» 

17 з 03.06 по 30.09,1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

3. Всього 34 з 03.06 по 30.09,1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Назва досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1. Павлоградський міськрайонний  

ВЛД спільно з  КЗ «Павлоградська 

міська лікарня №4»ДОР» 

5 Імуноглобуліни кл. М та  G проти  Лайм- 

бореліозу 

травень.2019 р. 1 раз на рік 
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 Перелік зразків матеріалу для досліджень на туляремію  

 

№ 

з/п 

Назва ВСП  

(місце відбору)* 

Субстрати соломи 

зі скирт/ кількість 

проб 

Вода відкритих 

водоймищ/ 

кількість проб 

Термін 

доставки 

Кратність 

1. Павлоградський міськрайонний  ВЛД (Павлоградський район) 2 2 18.02-15.03 1 раз на рік 

 

План-графік 

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

ієрсиніозів у  паралельному режимі 

 

№ 

з/п 
Назва ВСП 

Кількість 

змивів 
Термін доставки Кратність  

1.  Павлоградський міськрайонний ВЛД 

 КДНЗ  м.Павлоград № 65 «Голубі  доріжки »  

 

 

10/30  березень  1 раз на рік 

 

 

План-графік доставки зразків поживних середовищ  

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

 з/п Назва ВСП 

Кількі

сть 

проб 

Термін доставки 

Кратність  Поживні середовища для 

перевірки на ростові та 

інгібуючі  властивості 

1. Павлоградський міськрайонний ВЛД 2 05.03-07.03 1раз на рік 
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План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» 

кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) 

 

 

№ 

з/п 

Назва ВСП  

(місце відбору) 

Кліщі 

Термін 

доставки 

 

Кратність  
на 

туляремію 

на 

кліщови

й 

бореліоз 

10 Павлоградський міськрайонний  ВЛД (Павлоградський район) 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 

№ з/п Назва ВСП Кількість гризунів Термін доставки кратність 

1.  Павлоградський міськрайонний ВЛД 30 На протязі року щомісячно 
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План надання ентомологічних проб до паразитологічної лабораторії 

ДУ «Дніпропетровський  ОЛЦ МОЗ України»  
 

№ 

з/п 

Найменування дослідження  

 

Кількість                 Термін доставки 

1 Комарі на мікрофілярії  (м.м.Павлограда, Тернівка, 

р-и Павлоградський, Юр`ївський) 

120 Січень-грудень  

2 Компоненти гнусу (м.м.Павлограда, Тернівка, р-и 

Павлоградський, Юр`ївський) 

400 Січень-грудень  

 Всього  520  

 
 

 

 

 

        Завідувач                                                                                                С.П.Журавель  
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