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

досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

 

м. Першотравенськ, Петропавлівський та Межівський райони 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Тематика 

моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні Мікробіологічні 

м. Першотравенськ КЗ 

«Першотравенська 

центральна міська 

лікарня» ДОР»: 

 

1. Акушерсько-

гінекологічне 

відділення 

 

м. Першотра 

венськ, 

вул. 

Шахтарської 

Слави, буд. 1 

1. Стан системи 

інфекційного 

контролю в закладах 

охорони здоров’я та 

моніторинг 

ефективності її 

впровадження. 

2. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозни

х заходів. 

 

Визначення рівня 

освітленості –  

2 проби/2досл. 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації –  

1 проба/1досл. 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  - 

20 проб / 60 досл.    

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення – 

10 проб / 20 досл. 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проб / 9 досл. 

Визначення 
антибіотикорезистентності 
виділених культур – при 

виявленні 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –   

5 осіб / 10 досл. 

Контроль якості 

Жовтень 
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дезінфекції – 

10 проб / 10 досл. 

 2.Травматологічно 

- хірургічне 

відділення  

 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозни

х заходів. 

2. Стан організації 

надання  

антирабічної 

допомоги  

населенню в 

лікувально-

профілактичних 

закладах. 

 

Визначення рівня 

освітленості –  

2 проби /2 досл. 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації –  

1 проба /1досл 

Повітря закритих 

приміщень –

окислюваність-

3проби/3досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  - 

20 проб / 60 досл.   

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

10 проб / 20 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

6 проб / 18 досл 

Визначення 
антибіотикорезистентності 
виділених культур – при 

виявленні 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –  

5 осіб / 10 досл. 

Контроль якості 

дезінфекції – 

10 проб / 10 дос 

 

 3. Операційний 

блок 

 1.Стан виконання 

дезінфекційно -

стерилізаційних 

заходів. 

Визначення рівня 

освітленості –  

1проба / 1 досл.  

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації –  

1 проба / 1 досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

10 проб / 30 досл    

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

10 проб / 20 досл 

Дезінфікуючі розчини, 
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антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проби / 9 досл 

Визначення 
антибіотикорезистентності 
виділених культур – при 

виявленні 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –  

3 осіб / 6 досл  

 4. Відділення 

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозни

х заходів. 

 

Визначення рівня 

освітленості –  

1 проба / 1 досл  

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації –  

1проба / 1досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

5 проб / 15 досл 

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

2 проби / 4 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проби / 9 досл 

Визначення 
антибіотикорезистентності 
виділених культур – при 

виявленні 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –  

2 особи / 4 досл 

 

 5. Центральне 

стерилізаційне 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

Визначення рівня 

освітленості –  

Дослідження на 

стерильність виробів 
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відділення 

 

стерилізаційних 

заходів 

 

1 проба / 1 досл  

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації –  

1 проба / 1 досл 

 

медичного призначення –  

10 проб / 20 досл 

Змиви на мікробне 

обсіменіння повітря –  

10 проб / 10 досл 

Бакконтроль роботи 

автоклавів –  

6 тестів / 6 досл 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –  

2 особи / 4 досл. 

 6. Інфекційне 

відділення 

 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозни

х заходів. 

2. Готовність 

лікувально-

профілактичних 

закладів до дій у 

випадку виявлення 

хворих особливо 

небезпечними 

інфекціями. 

3. Стан виявлення 

гострих в’ялих 

паралічів, 

лабораторної 

діагностики 

поліомієліту, 

ентеровірусних 

інфекцій 

Визначення рівня 

освітленості –  

1 проба / 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації –  

1 проба /1 досл 

Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники и –  

1 проба / 7 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

15 проб / 45 досл    

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проб / 9 досл 

Контроль якості 

дезінфекції – 

5 проб / 5 досл 

 Питна  вода на 

мікробіологічні показники 

– 1 проба/ 6 досл 
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 7. Дитяче 

відділення 

 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозни

х заходів. 

2. Стан виявлення 

гострих в’ялих 

паралічів, 

лабораторної 

діагностики 

поліомієліту, 

ентеровірусних 

інфекцій 

 

Визначення рівня 

освітленості –  

1 проба / 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації –  

1 проба/1 досл 

Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники –  

1 проба / 7 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

Повітря закритих 

приміщень –

окислюваність-

3проби/3досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

15 проб / 45 досл    

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проби / 9 досл 

Контроль якості 

дезінфекції – 

5 проб / 5 досл 

Змиви на наявність 

збудників паразитарних 

захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність 

алергенних кліщів –  

10 проб / 10 досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники-   

1 проба/ 6 досл 
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 8. Консультативно 

– діагностичне 

поліклінічне 

відділення (КІЗ ) 

 1. Готовність 

лікувально-

профілактичних 

закладів до дій у 

випадку виявлення 

хворих особливо 

небезпечними 

інфекціями. 

2. Організація 

лабораторного 

обстеження хворих 

на кишкову групу 

інфекцій, холеру 

 Змиви на  БГКП-10 проб/ 

10 досл. 

Дезінфікуючій розчин,  

рідке мило на 

контамінацію 

мікроорганізмами  –  

2 проби / 6 досл 

 

 9 .Консультативно  

– діагностичне 

поліклінічне 

відділення 

(травматологічний 

кабінет) 

 

 1. Стан організації 

надання  

антирабічної 

допомоги  

населенню в 

лікувально-

профілактичних 

закладах. 

 Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

5 проб / 15 досл    

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проби / 9 досл 

 

 10.Консультативно  

– діагностичне 

поліклінічне 

відділення 

(протитуберкульоз

ний кабінет) 

 

 1. Стан 

впровадження 

інфекційного 

контролю у 

протитуберкульозни

х закладах та місцях 

проживання хворих 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 1 

проба /1досл 

 

Змиви на патогенний 

стафілокок – 10проб/10 

досл. 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проби / 9 досл 

Березень  

 11. Стоматологічне 

відділення. 

 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів.  

 

Визначення рівня 

освітленості –  

2 проби /2 досл. 

Дезрозчини на 

відповідність 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  - 

10проб / 30досл.  

Дослідження на 

Жовтень  
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заданій 

концентрації – 1 

проба /1досл 

 

стерильність виробів 

медичного призначення – 

10проб / 20досл. 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

3 проб / 9 досл 

 12.Харчоблок   Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники  -   

1 проба / 9 досл 

мікроклімат - 2 

вим/ 6 досл. 

-освітленість – 2 

вим./ 2 досл. 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 1 

проба /1досл 

Питна вода на 

мікробіологічні показники 

-  1 проба / 4 досл 

 змиви на  БГКП-10 проб/ 

10 досл, 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 

3 чол/ 9 досл. 

 

 

 КЗ 

«Першотравенська 

центральна міська 

лікарня» ДОР»: 

м. Першотра 

венськ, 

вул. 

Шахтарської 

Слави, буд. 1 

1. Стан готовності 

до роботи в умовах 

епідемічного 

підйому 

захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

 

 

 

 

 

 

 Жовтень 
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м. 

Першотравенськ 

КПН 

«Першотравенсь-

кий міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги»: 

 

 

 

 

м. 

Першотравенськ 

вул. Шахтарської 

Слави, буд. 1 

1. Стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного 

підйому 

захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

2. Стан виконання 

дезінфекційно- 

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозних 

заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Амбулаторія № 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Визначення рівня 

освітленості –  

1 проба / 1досл  

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

10  проб / 30 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

3 проби / 9 досл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Амбулаторія № 2 

 

 

 

 

 

 

 

  Визначення рівня 

освітленості –  

2 проба /2 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

10 проб / 30 досл  

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

3 проби / 9 досл 
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3. Амбулаторія № 3   Визначення рівня 

освітленості –  

1 проба / 1 досл  

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

 

Змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми (ймовірні 

збудники ВЛІ)  -  

10 проб / 30 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію -

мікроорганізмами – 

3 проб/ 9 досл 

 

Петропавлівський 

район 
КЗ  

«Петропавлівська 

центральна 

районна лікарня» 

ДОР»: 

 

1. Відділення 

хірургічного 

профілю 

 

смт. 

Петропавлівка, 

вул.  Миру,  

буд. 102 

1. Стан системи 

інфекційного 

контролю та 

моніторинг 

ефективності її 

впровадження.  

2. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозних 

заходів.  

3.Стан організації 

надання  

антирабічної 

допомоги  

населенню в 

лікувально-

профілактичних 

закладах 

4. Стан виявлення 

гострих в’ялих 

паралічів, 

лабораторної 

діагностики 

поліомієліту, 

Визначення рівня 

освітленості –  

1проба / 1 досл  

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

Повітря закритих 

приміщень –

окислюваність-

3проби/3досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

25  проб / 75 досл. 

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –      

5 проб / 10 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –               

3 проби / 9 досл 

Визначення 

антибіотикорезистентності 

виділених культур – при 

виявленні 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –         

5 осіб / 10 досл 

Контроль якості  

дезінфекції –  

5 проб/ 5 досл 

Квітень  
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ентеровірусних 

інфекцій 

2. Відділення 

анестезіології з 

палатами 

інтенсивної 

терапії 

 

  Визначення рівня 

освітленості – 

1проба/ 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2  вим / 6 досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

5 проб / 15 досл  

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

2 проби / 4 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проби / 9 досл. 

Контроль якості дезінфекції 

– 5 проб / 10 досл 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –         

2 особи / 4 досл 

 

3. Центральне 

стерилізаційне 

відділення 

 

  Визначення рівня 

освітленості – 

1проба/ 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

10 проб / 20 досл 

Змиви на мікробне 

обсіменіння повітря –  

10 проб / 10 досл 

Бакконтроль роботи 

автоклавів – 6 тестів /6 досл 

Обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –  

2 осіб / 4 досл. 
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4. Дитяче 

відділення 

 

  Визначення рівня 

освітленості – 

1проба/ 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники – 

1проба/ 7 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату – 2 

вим/ 6 досл 

Повітря закритих 

приміщень –

окислюваність-

3проби/3досл 

 

Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ) -

15 проб/ 45 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

3 проби / 9 досл 

Контроль якості дезінфекції 

– 5 проб / 5 досл 

Змиви на наявність 

збудників паразитарних 

захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність 

алергенних кліщів – 

10 проб / 10 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні показники-   

1 проба/ 4 досл 

 

5.Харчоблок   Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники -   

1 проба / 20 досл 

мікроклімат - 2 

вим/ 6 досл. 

-освітленість – 2 

вим./ 2 досл. 

 Питна вода на 

мікробіологічні показники -   

1 проба / 4 досл 

 змиви на  БГКП-20 проб/ 

20 досл, 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 

3чол/ 9 досл. 

 

6. 

Консультативно- 

діагностична 

поліклініка 

(кабінет ортопеда-

травматолога) 

 1. Стан організації 

надання  

антирабічної 

допомоги  

населенню в 

лікувально-

 Змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ) -5 

проб/ 15 досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 
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профілактичних 

закладах. 

 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

3 проби / 9 досл 

7. 

Консультативно- 

діагностична 

поліклініка 

(кабінет 

інфекційних 

захворювань) 

 1. Готовність 

лікувально-

профілактичних 

закладів до дій у 

випадку виявлення 

хворих особливо 

небезпечними 

інфекціями. 

2. Організація 

лабораторного 

обстеження хворих 

на кишкову групу 

інфекцій, холеру.  

 Змиви на БГКП – 10 

проб/10 досл. 

Дезінфікуючій розчин,  

рідке мило на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

2 проби / 6 досл 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Консультативно- 

діагностична 

поліклініка 

(протитуберкульо

зний кабінет) 

 1. Стан 

впровадження 

інфекційного 

контролю у 

протитуберкульозн

их закладах та в 

місцях проживання 

хворих 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 1 

проба /1досл 

 

Змиви на патогенний 

стафілокок –  

10 проб / 10 досл. 

Дезінфікуючій розчин,  

рідке мило на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

2 проби / 6 досл 

Березень  

 9. Стоматологічне 

відділення. 

 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів.  

 

1.Визначення 

рівня освітленості    

2 проби /2 досл. 

2. Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 1 

проба /1досл 

 

Змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми (ймовірні 

збудники ВЛІ)  -  

10проб / 30досл.  

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення – 

10проб / 20досл. 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

3 проб / 9 досл 

Квітень 
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 КЗ  

«Петропавлівська 

центральна 

районна лікарня» 

ДОР»: 

смт. 

Петропавлівка, 

вул.  Миру,  

буд. 102 

1. Стан готовності 

до роботи в умовах 

епідемічного 

підйому 

захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

 

 

 

 

 

 

 Жовтень 

Петропавлі- 

вський район 

КНП 

«Петропавлівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» ПРР» 

смт.Петропавлівк

а, вул. Миру,  

буд. 102 

1.Стан виконання 

дезінфекційно- 

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозних 

заходів. 

 

Визначення рівня 

освітленості – 

1проба/ 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

 

Питна вода на 

мікробіологічні показники- 

1проба/4 дослід. 

Змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми (ймовірні 

збудники ВЛІ)  -  

20 проб / 60 досл 

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

10проб / 20 досл. 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

3 проби / 9 досл 

Квітень  

 

 КНП 

«Петропавлівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» ПРР» 

 2. Стан готовності 

до роботи в умовах 

епідемічного 

підйому 

захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

 

 

 

 

 

 

 Жовтень 
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Петропавлівський 

район 

КНП 

«Миколаївський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

Миколаївської 

сільської ради 

с. Миколаївка, 

вул.. Шкільна, 

буд. 9 

1.Стан готовності 

до роботи в умовах 

епідемічного 

підйому 

захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

 

 

 

Визначення рівня 

освітленості – 

1проба/ 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

 

-  Питна вода на 

мікробіологічні показники-

1проба/4 дослід. 

-Змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми (ймовірні 

збудники ВЛІ)  -  

20 проб / 60 досл 

-дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

10 проб / 20 досл. 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

3 проби / 9 досл  

Листопад 

Межівський 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КНП 

«Межівський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Межівської 

селищної ради 
 

 

1.Клініко-

діагностична 

лабораторія 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Межова, вул. 

Сонячна,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан системи 

інфекційного 

контролю в 

закладах охорони 

здоров’я та 

моніторинг 

ефективності її  

впровадження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники -

1проба/7 дослід. 

- інструментальні  

вимірювання 

параметрів 

мікроклімату-2 

виміри/6 дослід. 

-визначення 

параметрів рівня 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Питна води на 

мікробіологічні показники-

1проба/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів-10 проб/30 

дослід. 

-дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

5 проб / 10 досл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 
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2.Маніпуляційний 

кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Кабінет лікаря 

сімейної медицини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освітленності-

2пр./2 дослід. 

- визначення 

дез.розчину на 

відповідність 

заданій 

концентрації-

1проба/1 дослід. 

 

- інструментальні  

вимірювання 

параметрів 

мікроклімату-2 

виміри/6 дослід. 

-визначення 

параметрів рівня 

освітленності-

2пр./2 дослід. 

- визначення 

дез.розчину на 

відповідність 

заданій 

концентрації-

1проба/1 дослід. 

 

- інструментальні  

вимірювання 

параметрів 

мікроклімату-1 

виміри/3 дослід. 

-визначення 

параметрів рівня 

освітленності-

1пр./1 дослід. 

- визначення 

- дослідження дез.розчинів, 

антисептиків та рідкого 

мила на бактеріальну 

контамінацію - 3 проби/9 

дослід. 

 

 

 

 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів-10 проб/30 

дослід. 

-дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

5 проб / 10 досл. 

- дослідження дез.розчинів, 

антисептиків та рідкого 

мила на бактеріальну 

контамінацію - 3 проби/9 

дослід. 

 

 

 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів-10 проб/30 

дослід. 

- дослідження дез.розчинів, 

антисептиків та рідкого 

мила на бактеріальну 

контамінацію - 3 проби/9 

дослід. 
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Межівський 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Кабінет щеплень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КНП «Межівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

Межівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Межова, вул. 

Сонячна,12 

 

 

 

 

 

 

Дотримання вимог 

безпечної 

імунізації 

 

 

 

 

 

 

 

Стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного 

підйому 

захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

дез.розчину на 

відповідність 

заданій 

концентрації-

1проба/1 дослід. 

 

 

 

 

 

 

 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів-10 проб/30 

дослід. 

- дослідження дез.розчинів, 

антисептиків та рідкого 

мила на бактеріальну 

контамінацію - 3 проби/9 

дослід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 
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Межівський 

район 

КЗ  «Межівська 

центральна 

районна лікарня» 

ДОР»: 

 

1. Відділення 

хірургічного 

профілю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Межова, вул. 

Сонячна,12 

1. Стан системи 

інфекційного 

контролю та 

моніторинг 

ефективності її 

впровадження.  

2. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів та 

протипедикульозни

х заходів.  

3.Стан організації 

надання  

антирабічної 

допомоги  

населенню в 

лікувально-

профілактичних 

закладах 

 

 

 

 

 

- Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники -

1проба/7 дослід. 

-визначення рівня 

освітленості –  

2проба / 2 досл  

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

-визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

 

 

 

 

 

 

-  Питна вода на 

мікробіологічні показники-

1проба/4 дослід. 

-змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

15  проб / 45 досл 

-дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –      

10 проб / 20 досл 

-дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –               

3 проби / 9 досл 

-визначення 

антибіотикорезистентності 

виділених культур – при 

виявленні 

-обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –         

4 осіб / 8 досл 

 

 

 

 

 

Березень 
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2.                   

Операційний блок 

   -змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

10  проб / 30 досл 

-дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –      

10 проб / 20 досл 

-дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –               

3 проби / 9 досл 

-обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –         

3 осіб / 6 досл 

 

Березень 

 3. Відділення 

анестезіології з 

палатами 

інтенсивної терапії 

 

  Визначення рівня 

освітленості – 

1проба/ 1 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

1  вим / 3 досл 

 

-змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ)  -  

5 проб / 15 досл  

-дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

2 проби / 4 досл 

-дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –  

3 проби / 9 досл. 

-обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –         

2 особи / 4 досл 

 

Березень 
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 4. Центральне 

стерилізаційне 

відділення 

 

  Визначення рівня 

освітленості – 

2проба/ 2 досл 

Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

Визначення 

параметрів 

мікроклімату –  

2 вим / 6 досл 

-дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення –  

10 проб / 20 досл 

-обстеження персоналу на 

носійство патогенного 

стафілококу –  

2 осіб /4 досл 

-Змиви на мікробне 

обсіменіння повітря –  

10 проб / 10 досл 

Бакконтроль роботи 

автоклавів – 6 тестів /6 досл 

Березень 

 5. Дитяче 

відділення 

 

  Стан виявлення 

гострих в’ялих 

паралічів, 

лабораторної 

діагностики 

поліомієліту, 

ентеровірусних 

інфекцій 

 

-визначення рівня 

освітленості – 2 

проби/ 2 досл 

-дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 

1проба / 1 досл 

- Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники – 

1проба/ 7 досл 

-визначення 

параметрів 

мікроклімату – 2 

вим/ 6 досл 

 

-змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ) -

15 проб/ 45 досл 

-дезінфікуючі розчини, 

антисептики,та рідке мило 

на контамінацію 

мікроорганізмами  –   

3 проби / 9 досл 

-змиви на наявність 

збудників паразитарних 

захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

-змиви на наявність 

алергенних кліщів – 

10 проб / 10 досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні показники-   

1 проба/ 6 досл 

 

 

 

Березень 
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 6.Харчоблок   - Питна вода на 

фізико-хімічні 

показники -   

1 проба / 7 досл 

мікроклімат - 1 

вим/ 3 досл. 

-освітленість – 1 

вим./ 1 досл. 

-Питна вода на 

мікробіологічні показники -   

1 проба / 4 досл 

- змиви на  БГКП-10 проб/ 

10 досл, 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 

3чол/ 9 досл. 

Березень  

 7. 

Консультативно- 

діагностична 

поліклініка 

(кабінет 

інфекційних 

захворювань) 

 1. Готовність 

лікувально-

профілактичних 

закладів до дій у 

випадку виявлення 

хворих особливо 

небезпечними 

інфекціями. 

2. Організація 

лабораторного 

обстеження хворих 

на кишкову групу 

інфекцій, холеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-змиви на БГКП -5 проб/ 5 

досл 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

3 проб / 9 досл 

Березень 

 8. 

Консультативно- 

діагностична 

поліклініка 

(протитуберкульоз

ний кабінет) 

 

 

 

9. 

Консультативно- 

діагностична 

поліклініка 

(кабінет хірурга) 

 1. Стан 

впровадження 

інфекційного 

контролю у 

протитуберкульозн

их закладах та в 

місцях 

проживання 

хворих 

 -змиви на патогенний 

стафілокок -5 проб/ 5 досл 

Дезінфікуючій розчин,  

рідке мило 

2 проби / 6 досл 

 

 

 

 

 

-змиви на санітарно-

показові мікроорганізми 

(ймовірні збудники ВЛІ) -5 

проб/ 15 досл 

Березень  
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Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

3 проб / 9 досл 

 10. 

Стоматологічне 

відділення. 

 

 1. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних 

заходів.  

 

1.Визначення 

рівня освітленості 

–  2 проби /2 досл. 

2. Дезрозчини на 

відповідність 

заданій 

концентрації – 1 

проба /1досл 

 

Змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми (ймовірні 

збудники ВЛІ)  - 10проб / 

30досл.  

Дослідження на 

стерильність виробів 

медичного призначення – 

10проб / 20досл. 

Дезінфікуючі розчини, 

антисептики та рідке мило 

3 проб / 9 досл 

Березень 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

проб/досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-хімічні Мікробіологічні 

м. Першотравенськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДНЗ «Казка» вул. Ювілейна, 11а  Харчоблок: 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники до та 

після фільтру - 

2проби/14досл. 

Група: 

Визначення рівня 

освітленості –  

5 проб / 5 досл 

Визначення 

показників 

мікроклімату - 

5 вим. /15 досл. 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 

1проба /1досл. 

 Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 3 проби/3 досл. 

Харчоблок: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники до  та після фільтру -

2проби/12 досл.; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 10проб /20 досл. 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій -6 

чол./18 досл. 

Група: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники-   1проба /6 досл.; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

10 проб/20 досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія: 

Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл.  

 Жовтень 

КДНЗ 

«Черемшина» 

вул. Молодіжна, 14а Харчоблок: 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  до та 

Харчоблок: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники до та після фільтру – 

2 проби/12 досл; 

 Жовтень 
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після фільтру -   

2проби/14досл. 

Група: 

Визначення рівня 

освітленості – 

 5 проб /5 досл. 

Визначення 

показників 

мікроклімату-5вим 

/15 досл. 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 

1проба /1досл. 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду –  

3 проби/3 досл. 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)-  

10 проби/20 досл; 

Змиви з овочів на   наявність 

збудників ієрсініозів – 

5проб/15 досл. 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій - 4 чол. 

Група: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники  -   1проба /6досл.; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

10 проб/20 досл. 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія: 

Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл. 

КДНЗ  

«Берізка» 

вул. Чайковського, 

21 

Харчоблок: 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники до та 

після фільтру - 2 

проби/14досл. 

Група: 

Визначення рівня 

освітленості 

 – 5 проб /5 досл. 

Харчоблок: 

Питна вода на мікробіологічні 

показникидо та після фільтру -

2проби/ 12 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)-  

10 проб/20 досл 

Змиви з овочів на   наявність 

збудників –ієрсініозів –  

 Жовтень 
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Визначення 

показників 

мікроклімату-

5вим./15 досл. 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 

1проба/1 досл. 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 3 проби/3 досл. 

5 проб/15 досл 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій -6 чол. 

Група: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники - 

1 проба /6 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

10 проб/20 досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія: 

Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл. 

КДНЗ 

«Попелюшка» 

вул. Горького, 14а Харчоблок: 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники до та 

після фільтру - 

2проби/14 досл. 

Група: 

Визначення рівня 

освітленості –  

5 проб/5 досл. 

Визначення 

показників 

мікроклімату-

5вим/15 досл. 

Дезрозчин на 

Харчоблок: 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники до та після фільтру – 

2 проби /12 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)-  

10 проб /20досл  

Змиви з овочів на   наявність 

збудників –ієрсініозів –  

5 проб/15 досл 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій -6 

чол./18досл. 

Група: 

лютий 
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відповідність заданій 

концентрації – 

1проба/1досл. 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл.. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду –  

3 проби/3 досл. 

Питна вода на мікробіологічні 

показники - 

1 проба /6 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

10 проб/20 досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

КДНЗ «Білочка» вул. Шкільна, 4 Харчоблок: 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники до та 

після фільтру -   2 

проби/14 досл 

Група: 

Визначення рівня 

освітленості –  

5 проб/5 досл 

Визначення 

показників 

мікроклімату- 

5 проб/15 досл 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 

1проба/1досл. 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

Харчоблок: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники до та після фільтру – 

2 проби/12 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)-  

10 проб/20 досл. 

Змиви з овочів на   наявність 

збудників ієрсініозів –  

5 проб/15 досл. 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій -3чол/ 

9досл. 

Група: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники -  

  1 проба /6 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

10 проб/20 досл 

Змиви на наявність збудників 

Лютий 
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формальдегіду – 

 3 проби/3 досл. 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

КДНЗ 

«Дзвіночок» 

вул. Гагаріна, 4а Харчоблок: 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники до та 

після фільтру - 2 

проби/14досл 

Група: 

Визначення рівня 

освітленості – 

5проб/5досл. 

Визначення 

показників 

мікроклімату- 

5 вим/15досл 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації –  

1 проба/1досл. 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл.. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду –  

3 проби/3 досл. 

Харчоблок: 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники до та після фільтру – 

2 проби/12 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 пр/20досл. 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій -6 чол./ 

18 досл 

Група: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники  -1проба /6 досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

10 проб/20 досл. 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

 

 

 

Лютий 

КДНЗ «Калинка» вул. Паркова, 3а Харчоблок: 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники до та 

після фільтру -   

2проби/14досл 

Харчоблок: 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники до та після фільтру – 

2 проби/12досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

Лютий 
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Група: 

Визначення рівня 

освітленості –  

5 проб /5 досл. 

Визначення 

показників 

мікроклімату- 

5 вим/15 досл. 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 

1проба/1досл. 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 3 проби/3 досл. 

(ЛКП)-  

10 проб/20 досл. 

Змиви з овочів на   наявність 

збудників ієрсініозів – 

5 проб/15 досл 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій -6 чол./ 

18 досл. 

Група: 

Питна вода на мікробіологічні 

показники - 

1 проба/6досл; 

Змиви на визначення санітарно 

–показових мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

10 проб /20 досл. 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Петропавлівський р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ № 1  

«Барвінок» 

смт. Петропавлівка, 

вул. Миру 73 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр./5досл 

група -1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5вим/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

Харчоблок: 

змиви на визначення санітарно-

показових мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр./20досл 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники – 1пр/6досл 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій –  

4 чол/12 досл 

Дослідження змивів з овочів на 

наявність збудників ієрсініозів- 

5пр/15досл 

Група:  

Змиви на визначення санітарно-

Вересень 
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концентрації -

1пр/1досл. 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 3 проби/3 досл 

показових мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр./20досл 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники  – 1пр/6досл. 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія: 

Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл. 

ДНЗ № 2  

«Малятко» 

смт. Петропавлівка, 

вул. Соборна, 105 

  Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-1пр/5дос 

група -1/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5вим/5дос 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим / 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл  

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 3 проби/3 досл  

Харчоблок: 

змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-10пр/ 

20досл 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники-1пр/6досл . 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 

4чол/12досл. 

Змиви з овочів на наявність 

збудників ієрсиніозів -

5пр/15досл 

Група: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Визначення безпечності та 

якості питної води за 

 мікробіологічними  

показниками-1пр/6досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

Вересень 
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10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія:  

Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл. 

ДНЗ № 3  

«Тополька» 

смт.Петропавлівка, 

вул. Миру 207 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/5досл 

група -1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5вим/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 3 проби/3 досл 

Харчоблок: 

змиви на визначення санітарно-

показових мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр /20досл 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники – 1пр/6досл 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 3 

чол/ 9досл. 

Дослідження змивів з овочів на 

наявність збудників ієрсініозів- 

5пр/15досл 

Група: 

Питна  вода на мікробіологічні 

показники - 1пр/6досл  

Змиви на визначення санітарно-

показових мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр / 20досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія: 

Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл. 

Вересень 

ДНЗ № 4 смт.Залізничне, Питна вода на Харчоблок: вересень 
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«Сонечко» вул. Польова 29 фізико – хімічні 

показники 

показниками  

Харчоблок-

1пр/20досл 

група -1пр/13досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5вим/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл. 

змиви на визначення санітарно-

показових мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр/20досл 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники – 1пр/4досл 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 2 

чол/ 6досл. 

Група: 

змиви на визначення санітарно-

показових мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр/ 20досл. 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники – 1пр/4досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія:  

Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ДНЗ с.Самарське 

«Малятко» 

с. Самарське 

вул. Осипенка ,2а 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/5досл 

група -1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5вим/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15зам 

 Харчоблок: 

змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)- 

10пр/ 20досл 

 Питна вода на мікробіологічні 

показники-1пр / 6досл  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 3 

чол/ 9досл. 

Група: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

лютий 
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Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл  

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл. 

 

10пр/20досл 

Визначення безпечності та 

якості питної води за 

 мікробіологічними  

показниками-1пр/ 6досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

ДНЗ  с.Хороше 

«Малятко» 

с. Хороше 

вул. Центральна 2 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/5досл 

група -1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5вим/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл. 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-10пр/20пр 

Питна вода на мікробіологічні 

показники -1пр /6пр  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій –  

2 чол/ 6 досл 

Група: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-10пр/ 

20досл. 

Питна вода на мікробіологічні 

показники -1пр/ 6досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

березень 

ДНЗ   

с.Українське 

«Малятко» 

с.Українське 

вул. Миру 14 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/5досл 

група -1пр/5досл 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-10пр/20 

досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники 1пр/ 6досл  

Березень 
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Контроль рівня 

освітленості-5 вим/5 

досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл  

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл. 

 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 2 

чол/ 6досл 

Група: 

змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники и-1пр/6досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

 ДНЗ 

с.Васильківське 

«Казка» 

с.Васильківське, 

вул.Молодіжна ,4 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/20досл 

група -1пр/13досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5вим/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл. 

 Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл.  

 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)- 10пр/20 

досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники -1пр/5досл 

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 2 

чол/ 6досл 

Група: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр\20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники 1пр/5досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Територія:  

Жовтень 
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Пісок на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

1 проба / 2 досл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ  №1 

«Сонечко»,   

с.Миколаївка, 

вул.Першотравнева

163 а 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  

Локальна 

свердловина-

1пр/20досл 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5пр/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл, 

Овочі на вміст 

нітратів – 2 пр./ 2 

досл. 

 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники  -1пр/4 досл  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 3 

чол/ 9 досл. 

Змиви з овочів на   наявність 

збудників ієрсініозів – 

5 проб/15 досл 

Група-  

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники 1пр/4досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

листопад 

ДНЗ  №2 

«Берізка» 

  

с.Миколаївка, 

 вул. Водяна 47 а 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-1пр/ 

13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/20досл 

Контроль рівня 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники  -1пр/4 досл  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 2 

чол/6 досл. 

листопад 



316 

 

освітленості-5пр/ 

5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1вим 

Овочі на вміст 

нітратів – 2пр/ 2 

досл. 

Група-  

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники 1пр/4досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

ДНЗ № 3 

«Малятко» 

с.  Миколаївка, 

вул.Першотравнева 

52 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/20досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5пр/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл. 

 Овочі на вміст 

нітратів – 2пр/ 2 

досл. 

 

Харчоблок: 

 Змиви на визначення 

санітарно-показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники   -1пр/4 досл  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 2 

чол/ 6 досл. 

Група-  

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники 1пр/3досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Листопад 
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ДНЗ  №1 

«Вишенька» 

с.Дмитрівка, 

вул. Партизанська, 

23 

 

 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/20досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5пр/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл 

Овочі на вміст 

нітратів – 2пр/ 2 

досл. 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники   -1пр/4 досл  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 3чол/ 

9 досл 

Група -  

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники 1пр/4досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

листопад 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ  №2 

«Ромашка»   

с.Дмитрівка, 

вул.Академіка 

Сайгака, 76 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/13дос 

Локальна 

свердловина -

1пр/20досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5пр/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники -1пр/4 досл  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 3 

чол/ 9 досл 

Група -  

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

листопад 
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 Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл 

показники - 1пр/4досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

ДНЗ  «Колосок»  с.Богинівка 

вул.Шкільна, 51 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/5досл 

Група-1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5пр/5досл 

Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл. 

 Овочі на вміст 

нітратів – 2пр/ 2 

досл. 

 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП) -

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники 1пр/ 6досл.  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій –1чол/ 

3 досл 

Група -  

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-10пр/ 

20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники група - 1пр/6досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл. 

Березень 

ДНЗ «Веселка» с.Петрівка, 

вул.Шевченка 1а 

Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/20досл 

група -1пр/13досл 

Контроль рівня 

освітленості-

5пр/5досл 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-10пр/ 

20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники   -1пр/ 4 досл  

Обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

чол/ 3 досл 

листопад 
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Контроль показників 

мікроклімату -5вим/ 

15досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1пр/1досл. 

 Овочі на вміст 

нітратів – 2пр/ 2 

досл. 

 

Група -  

Змиви на визначення санітарно-

показових МО(ЛКП)-

10пр/20досл 

Питна вода на мікробіологічні 

показники -1пр/ 4 досл 

Змиви на наявність збудників 

паразитарних захворювань – 

10 проб / 20 досл. 

Змиви на наявність алергенних 

кліщів -10 проб / 10 досл.  

Межівський район 1.Комунальний заклад 

дошкільної освіти 

«Межівський ясла-

садок №1 «Сонечко» 

Межівської селищної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Межова, 

п-т 

Незалежності 

23 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  

2прби/20 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/ 6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 3 

проби/9досл 

- дослідження змивів овочів на 

ієрсінії-5 проб/15 дослід. 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби 6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

жовтень 
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відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

проб/10 дослід. 

 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

 

 

 

 

 

  

2.Комунальний заклад 

дошкільної освіти 

«Межівський ясла-

садок №2 «Малятко» 

Межівської селищної 

ради 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Межова, 

вул. Зоряна, 

38 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

2прби/20 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід. 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 

2проби/6досл. 

- дослідження змивів овочів на 

ієрсінії-5 проб/15 дослід. 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

 

 

Жовтень 
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Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 3. Комунальний 

заклад дошкільної 

освіти «Межівський 

ясла-садок 

№3«Барвінок» 

Межівської селищної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Межова, 

вул. 

Московська, 

19 

 

Харчоблок: 

-  питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  

2прби/20 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід. 

 

 

 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 3 

проби/9досл 

- дослідження змивів овочів на 

ієрсінії-5 проб/15 дослід. 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

 

Жовтень 
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 піску -1 проба/2 дослід.  

  

4. Комунальний 

заклад дошкільної 

освіти «Веселівський 

ясла-садок 

«Вишенька» 

Межівської селищної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Веселе, вул 

Капустіна, 3 

Харчоблок: 

 - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  

-2прби/20 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід. 

 

 

 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проб/6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/6 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

Квітень 
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5. Комунальний 

заклад дошкільної 

освіти «Водолазький 

ясла-садок 

«Журавлик» 

Межівської селищної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Водолазьке 

вул. Західна, 

4 

 

Харчоблок: 

-  питна вода на 

фізико – хімічні 

показники – 

2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід. 

 

 

 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Комунальний 

заклад дошкільної 

освіти 

«Володимирівський 

ясла-садок 

«Капітошка» 

с. 

Володимирів

ка 

вул. 

Центральна, 

18 

Харчоблок: 

-  питна вода на 

фізико – хімічні 

показники – 

 2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

Квітень 

  

 

 

 

 



324 

 

Межівської селищної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 7. Комунальний 

заклад дошкільної 

освіти «Демуринський 

ясла-садок «Сонечко» 

Межівської селищної 

ради 

 

 

 

 

 

 

смт. 

Демурине,вул 

Привокзальна

,75 

 

Харчоблок: 

- - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

 -2прби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Сільський 

комунальний заклад 

освіти «Зорянський 

дошкільний 

навчальний заклад  

«Зернятко» (ясла-сад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Зоряне, 

вул. 

Центральна, 

25 

 

Харчоблок: 

- - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  

-2прби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 2 

проби/6досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

 

Жовтень 
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освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Новопавлівський 

СКЗДНЗО  «Віночок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 

Новопавлівка 

вул. Садова, 

22 

 

Харчоблок: 

-  питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -

2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



327 

 

 

 

 

 

 

1проб/1дослід Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

 

10. Новопавлівський 

СКЗДНЗО  «Малятко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 

Новопавлівка 

пров. 

Запорізький, 

1 

 

Харчоблок: 

- - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  

-2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Комунальний с.Новопідгоро Харчоблок: Харчоблок:  
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заклад дошкільної 

освіти 

«Новопідгороднянськ

ий ясла-садок 

«Сонечко» Межівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

днє, вул. 

Шевченка, 24а 

 

- - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

 -2прби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

  

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 12.Сільський 

комунальний заклад 

освіти «Словянський 

дошкільний 

навчальний заклад  № 

1 «Веселка» 

(ясла-сад) 

с. Слав’янка 

вул. 

Богуна,18 

 

Харчоблок: 

- - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

 -2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

 

 

 

Жовтень 
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Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 

2проби/6досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

13.Сільський 

комунальний заклад 

освіти  

«Славянський 

дошкільний 

навчальний заклад  № 

2 «Малятко» 

(ясла-сад) 

 

 

 

 

 

с. Слав’янка 

вул 

Б.Хмельниць

кого,7 

 

Харчоблок: 

- - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  

-2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

Жовтень 
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показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

14.  Комунальний 

заклад дошкільної 

освіти 

«Преображенський 

ясла-садок «Квіточка» 

Межівської селищної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Преображен

ка,вул. 

Центральна, 

12 

 

Харчоблок: 

-  питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

 -2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-

10проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

 

Квітень 
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вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

  

15. Комунальний 

заклад дошкільної 

освіти «Райпільський 

ясла-садок «Пролісок» 

Межівської селищної 

ради 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Райполе, 

вул. Пушкіна, 

19 

 

Харчоблок: 

- - питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

 -2проби/25 дослід. 

-овочі на нітрати 2 

проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

Група: 

- визначення 

показників 

мікроклімату-5 

вимірів/15 дослід. 

 - визначення  

показників рівня 

освітленності-5 

вимірів/5 дослід. 

- дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -

1проб/1дослід 

Харчоблок: 

- питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

-обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій – 1 

проби/3досл 

 

Група: 

-питна вода на мікробіологічні 

показники-1проби/4 дослід. 

- змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів (ЛКП)-10 

проб/20 дослід. 

- виявлення збудників 

паразитарних захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні кліщі-10 

проб/10 дослід. 

 

Територія: 

Жовтень 
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 виявлення збудників 

паразитарних захворювань у 

піску -1 проба/2 дослід. 

 

 

 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, 

місце 

розташуван

ня 

Тематика 

моніторинго

вого 

відвідуванн

я 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведенн

я (місяць) 

 Фізико-хімічні мікробіологічні  

м. Першотравенськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня 

школа   І-ІІІ ст. №1 

вул. Кобзаря, 

10 

  Харчоблок: 

- питна вода на фізико – 

хімічні показники до та 

після фільтру -  2 

проб/14 досл. 

Класи: 

Визначення рівня 

освітленості – 10 

проб/10 досл. 

Визначення показників 

мікроклімату-10 

вимірів/30 досл. 

 Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 

1проба/1досл. 

Овочі на вміст нітратів-

2 проби / 2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно – 

показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

15 проб/30 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо та після 

фільтру – 

2 пр./12 досл;  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

3 чол./9досл. 

  

Лютий 
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 6 проби/6 досл 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №2 

вул. 

Ювілейна, 

12 

  Харчоблок: 

- питна вода на фізико – 

хімічні показники до та 

після фільтру -    

2пр./14 досл. 

Класи: 

Визначення рівня 

освітленості – 10пр /10 

досл. 

Визначення показників 

мікроклімату-10 вим/30 

досл. 

 Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 

1проба/1досл 

Овочі на вміст нітратів-

2 проби / 2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 6 проби/6 досл 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно – 

показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

15 проб/30 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо та після 

фільтру – 

2 проби/12 досл;  

Обстеженя 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

5 чол./15 дос 

 

Лютий 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №3 

вул. 

Горького, 15 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

 Харчоблок: 

- питна вода на фізико – 

хімічні показники до та 

після фільтру -   2 пр./14 

досл. 

Класи: 

Визначення рівня 

освітленості – 10пр./10 

досл. 

Визначення показників 

мікроклімату-10 вим./30 

досл. 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно – 

показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

15 проб/30 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо та після 

фільтру – 

2 проби/12 досл; 

Листопад 
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 Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації –  

1проба/1досл. 

Овочі на вміст нітратів-

2 проби / 2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 6 проби/6 досл 

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

3 чол./9досл 

 

Загальноосвітня 

школа   І-ІІІ ст. №4 

вул. 

Шахтарської 

Слави, 28 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

 Харчоблок: 

- питна вода на фізико – 

хімічні показники до та 

після фільтру -  2 пр./ 

14досл. 

Класи: 

Визначення рівня 

освітленості –  

10 проб/ 10досл. 

Визначення показників 

мікроклімату- 

10 вим/30 досл. 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації –  

1проба/1 досл. 

Овочі на вміст нітратів-

2 проби / 2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 6 проби/6 досл 

Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно – 

показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

15 проб/30 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо та після 

фільтру – 

2проби/12 досл;  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

3 чол./9досл 

Листопад 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №5 

вул. 

Гагаріна, 39 

1. Стан 

виконання 

протипедику

Харчоблок: 

- питна вода на фізико – 

хімічні показники до та 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно – 

Листопад 
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льозних 

заходів. 

 

після фільтру -   2 пр. 

/14 досл. 

Класи: 

Визначення рівня 

освітленості – 10 пр/10 

досл 

Визначення показників 

мікроклімату- 

10 вим/30 досл 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації –  

1 проба/1 досл. 

Овочі на вміст нітратів-

2 проби / 2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 6 проби/6 досл 

показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

15 проб/30 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо та після 

фільтру – 

2 проби/12 досл;  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

3 чол./9досл 

 

ДПТНЗ 

«Першотравенськи

й гірничий ліцей» 

вул. 

Шахтарської 

Слави, 16 

 Харчоблок: 

- питна вода на фізико – 

хімічні показники до та 

після фільтру -   2 

проби/14 досл. 

Класи: 

Визначення рівня 

освітленості – 10 

проб/10 досл 

Визначення показників 

мікроклімату-10вим/30 

досл 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації – 1проба/1 

досл. 

 Харчоблок: 

 Змиви на 

визначення 

санітарно – 

показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

15 проб/30 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники до та 

після фільтру – 

2 проби/12 досл; 

Змиви з овочів на   

наявність збудників 

ієрсініозів – 

Листопад 
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Овочі на нітрати – 2 

проби/2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

3 проби/3 досл 

5 проб/15 досл 

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

4 чол./12дос 

Обстеження 

підлітків на 

менінгокок –  

50 осіб / 50 досл. 

Петропавлівський 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавлівська 

ЗОШ 1-111ст.  № 1 

смт.Петропа

влівка, 

вул.Шкільна 

11 

  Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим/ 

30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/1досл 

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 6 проби/6 досл 

Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/ 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/6досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

4 чол./12дос 

Дослідження змивів 

з овочів на наявність 

збудників 

ієрсініозів- 

5пр/15досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники( питний 

фонтанчик) – 

1пр/6досл 

лютий 
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Петропавлівська 

ЗОШ 1-111ст. №2 

смт.Петропа

влівка, 

вул.Соборна 

23 

  Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/5досл 

Питний фонтанчик – 

1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -

10пр/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 6 проби/6 досл 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

МО(ЛКП)-

15пр/30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники 1пр/6 

досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

4 чол./12дос 

Питний фонтанчик – 

1пр/6досл  

 лютий 

Самарська  

ЗОШ  І-ІІ ст. 

с.Самарське, 

вул.Шкільна 

2 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/5досл 

Питний фонтанчик – 

1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-10пр/ 

10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10пр/ 

30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

МО(ЛКП)-

15пр/30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -

1пр/6досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

2 чол./6 досл 

  Питний фонтанчик 

Лютий 
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2пр/ 2 досл.. -1пр/6досл 

Брагинівська  

ЗОШ І-ІІІ ст.. 

с.Богинівка, 

вул.Шкільна, 

1 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/5досл 

Питний фонтанчик – 

1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим/ 

30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр\1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл.. 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

МО(ЛКП)-

15пр/30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -1пр/6 

досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

2чол./6досл 

  Питний фонтанчик 

-1пр/6досл 

березень 

Новоселівська  

ЗОШ 1-111ст. 

с.Українське 

вул.Шкільна,

1 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/5досл 

Питний фонтанчик 

1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -

10вим/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл.. 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

МО(ЛКП)-15пр/ 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -– 

1пр/6досл   

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

2 чол./6досл 

 Питний фонтанчик 

– 1пр/ 6досл. 

Березень 

Васильківська с.Васильківс  Питна вода на фізико –  Харчоблок: Жовтень 
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 ЗОШ 1-ІІ ст. ьке, 

вул. 

Молодіжна 

3а 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/ 20досл 

Питний фонтанчик -1пр/ 

13досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим/ 

30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр\1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл.. 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 1пр/ 

5досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

2 чол./6досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -и: 

 питний фонтанчик – 

1пр/5досл 

Дмитрівська  

ЗОШ 1-ІІІ ст. 

с.Дмитрівка, 

вул.Шкільна 

30 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/13досл 

Локальна свердловина – 

1пр/20досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -

10вим/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/ 

1досл. 

 Овочі на вміст нітратів 

– 2пр/ 2 досл.. 

Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/ 30 

досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/4досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –

2чол./6досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

Листопад 
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показники 

Локальна 

свердловина – 1пр\ 

4досл 

Обстеження дітей  

на дифтерію –  

25 осіб / 50 досл. 

Миколаївська  

ЗОШ 1-ІІІ ст. 

 

с.Миколаївк

а, 

вул.Свободн

а,1а 

 Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/13досл 

Локальна свердловина – 

1пр/ 20досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим 

/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1кпр/1досл 

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл... 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр / 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/4досл 

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

3чол./9досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники 

Локальна 

свердловина – 

1пр/4досл 

 Листопад 

Троїцький НВК 

 

с.Троїцьке,  

вул.Шкільна,

13 

  Питна вода на фізико – 

хімічні показники:  

Харчоблок-1пр/20досл 

Питний фонтанчик – 

1пр/13досл  

Група – 1пр/3досл  

Контроль рівня 

Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр/ 

20досл 

Питна вода на 

грудень 
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освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим 

/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/1досл 

 Овочі на вміст нітратів 

– 2пр/ 2 досл... 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/4досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

3 чол./9досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники 

Питний фонтанчик- 

1пр/4досл 

Група: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр/ 

20досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/4досл  

Лозівська  

ЗОШ 1-ІІ ст. 

 

с. Лозове, 

вул. 

Центральна 

70 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/13досл 

Локальна свердловина – 

1пр/20досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим/ 

30досл 

Дезрозчин на 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/ 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/4досл  

Обстеження 

персоналу на 

Грудень 
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відповідність 

концентрації -

1кпр/1досл. 

 Овочі на вміст нітратів 

– 2пр/ 2 досл.. 

 

кишкову групу 

інфекцій –  

3 чол./9досл 

Визначення 

безпечності та якості 

питної води за 

мікробіологічними 

показниками:  

Локальна 

свердловина – 1пр/ 

4досл 

Олександропільсь-

кий НВК 

с.Олександр

опіль, 

вул.Шкільна, 

13 

 Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/13досл 

Локальна свердловина – 

1пр/20досл 

група-1пр/13досл 

 Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим/ 

30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1кпр/ 

1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл.. 

  

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 10пр/20досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 1пр/ 

3досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

3 чол./9досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники 

Локальна 

свердловина – 1пр/ 

4досл 

Група: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

Жовтень 
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(ЛКП) – 10пр/20досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 1пр/ 

4досл  

Чумаківська  

ЗОШ 1-111ст. 

с.Чумаки, 

вул. 

Центральна 

48 

 Питна вода на фізико – 

хімічні показники:  

 Питний фонтанчик -

1пр/13досл 

Ємність для питної води 

– 1 пр/ 20 досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим/ 

30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/ 1досл   

  Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

 питний фонтанчик  -

1пр/ 5досл, 

ємність для питної 

води_1пр/ 5 досл. 

   

Листопад 

Петрівська  

ЗОШ 1-11ст. 

с.Петрівка,  

вул. 

Центральна, 

24  

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/20досл 

Питний фонтанчик – 

1пр/13досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -

10вим/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1кпр 

/1досл  

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/ 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 1пр/ 

4досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

2 чол./6досл 

Листопад 
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Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл.. 

. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники 

Питний фонтанчик – 

1пр/4досл 

 Хорошівська  

ЗОШ 1-111ст 

с..Хороше, 

вул. 

Центральна, 

2 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/5досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -

10вим/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл.. 

. 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/ 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 1пр/ 

6досл  

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

2 чол./6досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

питний фонтанчик – 

1пр6досл 

Березень 

Дмитрівська  

ЗОШ 1-11ст. 

с.Дмитрівка, 

вул.Вільна, 

40 

 Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/13досл 

Локальна свердловина – 

1пр/20досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/4досл. 

Обстеження 

Листопад 
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10вим/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1кпр/ 

1досл. 

 Овочі на вміст нітратів 

– 2пр/ 2 досл.. 

. 

 

 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

1 чол./3досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники 

Локальна 

свердловина – 

1пр/4досл 

Олефірівська  

ЗОШ 1-11ст. 

с.Олефірівка 

Вул.Шевчен

ка 1 

1. Стан 

виконання 

протипедику

льозних 

заходів. 

 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/13досл 

Локальна свердловина – 

1пр/20досл 

Контроль рівня 

освітленості-10пр/ 

10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -10вим/ 

30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -

1кпр/1досл. 

 Овочі на вміст нітратів 

– 2пр/ 2 досл.. 

. 

 

 Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/ 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 1пр/ 

4досл 

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

1 чол./3досл 

1пр/3досл 

 Питна вода на 

мікробіологічні 

показники 

Локальна 

свердловина – 

1пр/4досл 

Листопад 

 Петропавлівське 

відділення 

Межівського ПТУ 

смт.Петропа

влівка, 

 Вул.Садова 

 Питна вода на фізико – 

хімічні показники 

Харчоблок-1пр/5досл 

Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно-показових 

Березень 
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76 Питний фонтанчик -2пр/ 

10 досл 

Гуртожиток – 1пр/ 5 

досл 

Контроль рівня 

освітленості-

10пр/10досл 

Контроль показників 

мікроклімату -

10пр/30досл 

Дезрозчин на 

відповідність 

концентрації -1пр/1досл  

Овочі на вміст нітратів – 

2пр/ 2 досл.. 

 

мікроорганізмів 

(ЛКП) – 15пр/ 

30досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1пр/6досл  

Змиви з овочів на   

наявність збудників 

–ієрсініозів –  

5 проб/15 досл 

Обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

1 чол/ 3 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

 питний фонтанчик – 

2пр/ 12досл 

гуртожиток – 1пр/ 6 

досл 

Обстеження 

підлітків на 

менінгокок –  

50 осіб / 50 досл. 

Межівський район 1. Сільський 

комунальний 

заклад освіти 

«Миронівський 

навчально – 

виховний 

комплекс 

«загальноосвітній 

с. 

Новопетровсь

ке 

пер. 

Шкільний,1; 

 

 Харчоблок :                  - 

Питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

Харчоблок: питна 

вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

 

Вересень 
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навчальний заклад 

І ступеня – 

дошкільний 

навчальний 

заклад» 

  

 

 

 

 

 

 

 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-5 проб/15 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-5 

проб/5 досл. 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

1проб/3досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/3 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Сільський 

комунальний 

заклад освіти 

«Маліївський 

навчально – 

виховний 

комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад 

І ступеня – 

дошкільний 

навчальний 

заклад» 

 

с.Маліївське, 

вул. 

Набережна, 

7 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-5 проб/15 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-5 

Харчоблок: питна 

вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

1проб/3досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/3 

досл. 

Питний режим 

Вересень 
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проб/5 досл. (ємність) 

3. Комунальний 

заклад освіти 

«Демуринська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ 

ступенів» 

Межівської 

селищної ради 

 

смт.Демурин

е, вул. 

Травнева 2 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-5 проб/15 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-5 

проб/5 досл. 

Харчоблок: питна 

вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 2 

проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Комунальний 

заклад освіти 

Навчально-

виховний 

комплекс  

«Межівська 

загальноосвітня І-

ІІ ступенів - 

аграрний ліцей –

інтернат» 

Межівської 

селищної ради. 

смт. Межова 

,вул. 

Сонячна, 8 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/20 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

Харчоблок: питна 

вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/6 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

Вересень 
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Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 3 

проб/9досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/5 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Комунальний 

заклад освіти 

«Межівська  

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №1» 

Межівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Межова 

,вул. 

Учительська, 

7; 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/20 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/6 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 3 

проб/9досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/5 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Комунальний 

заклад освіти 

«Межівська  

смт. Межова 

,вул. 

Спортивна, 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

Харчоблок:  

питна вода на 

мікробіологічні 

 

 

Вересень 
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загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №2» 

Межівської 

селищної ради 
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проби/20 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

показники-1 проби/6 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 3 

проб/9досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/6 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Богданівська 

філія I ступеня – 

ЗДО КЗ «НОЗЗСО 

I-III ступеня 

Новопавлівської 

сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

с.Богданівка, 

вул.Централ

ьна, 5 

 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/20 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

Харчоблок:  

питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/6 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

2проб/6досл. 

Квітень 
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-визначення показників 

мікроклімату-5 проб/15 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-5 

проб/5 досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/6 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

  

8. Комунальний 

заклад освіти 

«Веселівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів» 

Межівської 

селищної ради 

 

с. Веселе, 

вул. 

Капустіна, 6 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

Харчоблок:  

питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 2 

проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Комунальний 

заклад освіти 

«Володимирівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів» 

Межівської 

с. 

Володимирів

ка 

вул. 

Центральна , 

22 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

 

Квітень 
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селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 3 

проб/9досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Районний 

комунальний 

заклад освіти 

«Зорянська 

середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Зоряне, 

вул. 

Шкільна,16 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 2 

проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

Вересень 
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рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

Питний режим 

(ємність) 

11. Комунальний 

заклад освіти 

«Іванівська  

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів» 

Межівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Іванівка,  

вул. 

Шкільна, 1 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 2 

проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

Березень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Комунальний 

заклад освіти 

«Новогригорівська  

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів» 

Межівської 

селищної ради 

 

 

 

с. 

Новогригорів

ка 

вул. 

Центральна, 

109 

 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

Вересень 
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Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-5 проб/15 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-5 

проб/5 досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 1 проб/3 

досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

 

  

13. Комунальний 

заклад освіти 

«Новопавлівський 

опорний заклад 

загальної 

середньої освіти  І-

ІІІ ступенів» 

Новопавлівської 

сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 

Новопавлівк

а  

вул. 

Сташкова, 

23 

 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

Харчоблок: 

питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4  

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 2 

проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4  

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. Сільський 

комунальний 

с. 

Новопавлівк
 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

Харчоблок:  

питна вода на 

Березень 
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заклад д освіти 

«Новопавлівська 

середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а  

вул. 

Центральна,

44 

 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 2 

проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. Комунальний 

заклад освіти 

«Новопідгороднян

-ська  

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступе-

нів» Межівської 

селищної ради  

 

 

 

 

 

 

 

с. 

Новопідгород

нє  

вул. 

Центральна,

23 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

Вересень 
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Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

2проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

  

16. Комунальний 

заклад освіти 

«Преображенська 

загальноосвітня 

школа  І ступеня» 

Межівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 

Преображен

ка,вул. 

Центральна 

12 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-5проб/15 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-5 

проб/5 досл. 

Харчоблок:  

питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій –  

1проба/3досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Комунальний 

заклад освіти 

«Райпільська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів» 

с. 

Райполе,вул. 

Центральна, 

1 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

-змиви на 

Вересень 
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Межівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 2 

проб/6досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18. Районний 

комунальний 

заклад освіти 

«Слав`янська 

середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Слав’янка, 

вул. 

Шевченка,18 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проби/4досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 3 

проб/9досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

 

Вересень  
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 - визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

  

19. Українська 

філія  І ступеня» 

комунального 

закладу освіти 

«Межівська 

загальноосвітня 

школа I-III 

ступенів № 1» 

Межівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Українка, 

вул. Осіння 

35 

 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

 

 

 

 

 

Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-5 проб/15 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-

5проб/5 досл. 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 

1проб/3досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/4 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 21. ДПТНЗ 

«Межівське 

професійно-

технічне училище» 

 

 

 

 

 

 

смт.Межова, 

вул.Сонячна,

2 

 Харчоблок :                  - 

питна вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/20 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на відповідність 

заданій концентрації  -1 

проба/1 досл. 

-овочі на вміст нітратів 

– 2проби/ 2 досл.. 

Харчоблок: 

 питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/6 

досл. 

-змиви на 

визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-10 проб/20 

Вересень 
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Кабінети: 

-визначення показників 

мікроклімату-10 проб/30 

досл. 

- визначення показників 

рівня освітленності-10 

проб/10 досл. 

досл. 

-обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій – 1 

проб/3досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проби/6 

досл. 

Питний режим 

(ємність) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табір з денним 

перебуванням на базі 

ЗОШ  І-ІІІ ст. №1  

     

вул. Кобзаря, 10 Харчоблок: 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

до фільтру та після 

фільтру -2 пр. /14 

досл. 

 Харчоблок: 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо фільтру 

та після фільтру - 

2 пр/12 досл. 

Травень 

Табір з денним 

перебуванням на базі 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

вул. Ювілейна, 12 Харчоблок: 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

до фільтру та після 

фільтру -2пр/14 досл 

Харчоблок: 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо фільтру 

та після фільтру -2 

пр./12 досл 

Травень 

Табір з денним 

перебуванням на базі 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

вул. Горького, 15 Харчоблок: 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

до фільтру та після 

Харчоблок: 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо фільтру 

Травень 
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фільтру -2 пр/14 

досл 

та після фільтру – 

2 пр/12 досл. 

Табір з денним 

перебуванням на базі 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

вул. Шахтарської 

Слави, 28 

Харчоблок: 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

до фільтру та після 

фільтру -2 пр/14 

досл. 

Харчоблок: 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо фільтру 

та після фільтру - 

2 пр/12 досл. 

Травень 

Табір з денним 

перебуванням на базі 

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

вул. Гагаріна, 39 Харчоблок: 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

до фільтру та після 

фільтру -2 пр. /14 

досл. 

Харчоблок: 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникидо фільтру 

та після фільтру - 

2 пр/12 досл 

Травень 

Петропавлівський 

район 

Табір з денним 

перебуванням на базі 

ЗОШ 

      

Петропавлівська  

ЗОШ 1-111ст.  № 1 

смт.Петропавлівк

а, вул.Шкільна 11 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-1пр/ 

5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/ 5досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/6досл 

Питний фонтанчик-

1пр/6досл 

Травень 

 Петропавлівська  

ЗОШ 1-111ст. №2 

смт.Петропавлівк

а, вул.Соборна 23 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

Харчоблок-1пр/ 

5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/5досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  1пр/ 

6досл 

Питний фонтанчик-

1пр/ 6досл 

 Травень 

 Самарська  

ЗОШ 1-11ст. 

с.Самарське, 

вул.Шкільна 2 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

Травень 
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1пр/5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/5досл 

1пр/6досл 

Питний фонтанчик-

1пр/6досл 

 Брагинівська  

ЗОШ 1-111ст. 

с.Богинівка, 

вул.Шкільна 1 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-1пр/ 

5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/ 5досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  1пр/ 

6досл 

Питний фонтанчик-

1пр/ 6досл 

Травень 

 Новоселівська  

ЗОШ 1-111ст. 

с.Українське, 

вул.Шкільна,1 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

Харчоблок-

1пр/5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/5досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/6досл 

Питний фонтанчик-

1пр/ 6 досл 

Травень 

 Васильківська  

ЗОШ 1-11 ст. 

с.Васильківське, 

вул.Молодіжна 3а 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Питний фонтанчик -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Питний фонтанчик-

1пр/4досл 

Травень 

  

Дмитрівська  

ЗОШ 1-111ст. 

с.Дмитрівка, 

вул.Шкільна 30 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Локальна 

свердловина-

1пр/4досл 

Травень 

 Миколаївська  

ЗОШ 1-111ст. 

 

с.Миколаївка, 

вул.Свободна,1а 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Травень 
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Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/13досл 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Локальна 

свердловина-

1пр/4досл 

 Троїцький НВК 

 

с.Троїцьке,  

вул.Шкільна,13 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Питний фонтанчик -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/5досл 

Питний фонтанчик-

1пр/5досл 

Травень 

 Лозівська  

ЗОШ 1-ІІст. 

 

с. Лозове, 

вул. Центральна 

70 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Локальна 

свердловина-

1пр/4досл 

Травень 

 Олександропільський 

НВК 

с.Олександропіль 

вул.Шкільна, 13 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Локальна 

свердловина-

1пр/4досл 

 

Травень 

 Хорошівська  

ЗОШ 1-111ст. 

с.Хороше, вул. 

Центральна,2 

питна вода на фізико 

– хімічні показники 

Харчоблок-

1пр/5досл 

Питний фонтанчик -

1пр/5досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/6досл 

Питний фонтанчик-

1пр/6досл 

Травень 
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 Петрівська  

ЗОШ 1-ІІст. 

с.Петрівка, 

вул.Центральна 

24 

 Визначення 

безпечності та якості 

питної води за 

фізико-хімічними 

показниками  

Харчоблок-

1пр/13досл 

Питний фонтанчик -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Питний фонтанчик -

1пр/4досл 

Травень 

 Дмитрівська  

ЗОШ 1-11ст 

с.Дмитрівка 

вул.Вільна, 40 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Локальна 

свердловина-

1пр/4досл 

 

Травень 

 Олефірівська ЗОШ І-

ІІст 

.с.Олефірівка, 

вул. Шевченка,1 

 питна вода на 

фізико – хімічні 

показники 

Харчоблок-

1пр/13досл 

Локальна 

свердловина -

1пр/13досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники: 

Харчоблок-  

1пр/4досл 

Локальна 

свердловина-

1пр/4досл 

 

Травень 

Межівський район 1.Комунальний заклад 

сільський позаміський 

заклад оздоровлення та 

відпочинку «Лілія» 

Новопавлівської 

сільської  ради. 

 

I  ТАБІРНА ЗМІНА 

 

 

с.Філія, 

вул.Лісова 63 

 

 

 

 

 

 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

 

 

 

 

 

 

 

Харчоблок 

- Питна вода на 

мікробіологічні 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 
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показники 2проби/20 

досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -1 

проби/1 досл. 

-визначення 

показників 

мікроклімату 

2вимірів/6 досл., 

 - визначення 

показників рівня 

освітленності-2 

проб/2 досл. 

питна вода на фізико 

– хімічні показники -

1проби/15 досл. 

(водонапірна башта), 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -

1проби/15 досл. 

(локальна 

свердловина) 

- овочі на нітрати 3 

проби/3 досл. 

 

 

-Учбовий корпус: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -

1проби/10 досл. 

-визначення 

показники -

2проби/8досл. 

-змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-20 проб/40 

досл. 

-обстеження 

персоналу на кишкову 

групу інфекцій-

5проб/15 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -1проба/3 

досл. (водонапірна 

башта), 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -1проба/4 

досл. (локальна 

свердловина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учбовий корпус: 

- Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -

1проби/4досл.  

- виявлення збудників 
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I I ТАБІРНА ЗМІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показників 

мікроклімату 3 

виміри/9 досл., 

 - визначення 

показників рівня 

освітленності-3 

проб/3 досл. 

Територія: 

-санітарно-хімічні 

дослідження грунту-

1 проби/1 досл. 

-санітарно-хімічні 

дослідження 

річкової води-1 

проби/16 досл. 

 

 

 

 

 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -

2проби/20 досл. 

-дослідження  дез. 

розчину на 

відповідність заданій 

концентрації  -1 

проби/1 досл. 

-визначення 

показників 

мікроклімату 

2вимірів/6 досл., 

паразитарних 

захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні 

кліщі-10 проб/10 

дослід. 

Територія: 

-санітарно-

бактеріологічні 

дослідження грунту-1 

проби/2 досл. 

-виявлення збудників 

паразитарних 

захворювань у піску-

1проби/2 досл. 

-санітарно-

бактеріологічні 

дослідження річкової 

води-1 проби/9 досл. 

 

 

Харчоблок 

- Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -2проби/8 

досл. 

-змиви на визначення 

санітарно-показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)-20 проб/40 

досл. 

-обстеження 

персоналу на кишкову 

групу інфекцій-

5проб/15 досл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 
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 - визначення 

показників рівня 

освітленності-2 

проб/2 досл. 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -

1проби/15 досл. 

(водонапірна башта), 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -

1проби/15 досл. 

(локальна 

свердловина) 

- овочі на нітрати 3 

проби/3 досл. 

 

-Учбовий корпус: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -

1проби/10 досл. 

-визначення 

показників 

мікроклімату 3 

виміри/9 досл., 

 - визначення 

показників рівня 

освітленності-3 

проб/3 досл. 

Територія: 

-санітарно-хімічні 

дослідження грунту-

1 проби/1 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -1проба/4 

досл. (водонапірна 

башта), 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -

1проба/4досл. 

(локальна 

свердловина) 

 

 

 

 

 

 

 

-Учбовий корпус: 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -

1проби/4досл.  

- виявлення збудників 

паразитарних 

захворювань -

10проб/20 дослід. 

-змиви на алергенні 

кліщі-10 проб/10 

дослід. 

Територія: 

-санітарно-

бактеріологічні 

дослідження грунту-1 

проби/2 досл. 
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-санітарно-хімічні 

дослідження 

річкової води-1 

проби/16 досл. 

 

 

-виявлення збудників 

паразитарних 

захворювань у піску-

1проби/2 досл. 

-санітарно-

бактеріологічні 

дослідження річкової 

води-1 проби/9 досл. 

2. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 
«Соняшик» КЗО 

Межівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. №1 Межівської 

селищної ради 

 

 смт. Межова 
вул. Учительська, 7  

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/14 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/6досл. 

-питний режим 

(ємність) 

1проба/6досл. 

 

 

Травень 

3. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 
«Світанок» КЗО 

«Навчально-виховний 

комплекс «Межівська 

загальноосвітня школа І-

ІІ ст – аграрний ліцей-

інтернат» Межівської 

селищної ради 

смт. Межова вул. 

Сонячна, 8 тел.  
Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/14 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/6досл. 

-питний режим 

(ємність) 

1проба/6досл. 

 

 

Травень  

4. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 
«Юність» КЗО Іванівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Межівської 

селищної ради 

  

с. Іванівна 
вул. Шкільна,1 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/4досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

 

 

Травень 

5. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 
«Лідер» КЗ 

с. Новопавлівка 
вул. Сташкова,29 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

Питна вода на 

мікробіологічні 

 

Травень 
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«Новопавлівський 

опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. 

Новопавлівської сільської 

ради»  

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/4досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

6. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 
«Веселка» РКЗО 

«Славянська середня 

загальноосвітня школа  І-

ІІІ ст.» 

 

 

с. Слав’янка 
вул. Шевченка,18 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/4досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

 

 

 

Травень 

7. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 
«Пролісок» КЗО 

Володимирівська  

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Межівської 

селищної ради 

 

с. Володимирівка 
вул. Центральна,22  

Харчоблок 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/3досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

 

 

Травень 

8. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 

«Сонечко» КЗО 

Веселівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Межівської 

селищної ради 

  

 

с. Веселе 
вул. Капустіна,6 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/3досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

 

 

 

 

Травень 

9. Пришкільний табір з 

денним перебуванням 
«Сонечко»СКЗО 

«Новопавлівська СЗШ I- 

III  ст. № 2 

с. Новопавлівка 
вул.Центральна 44  

Харчоблок- питна 

вода на фізико – 

хімічні показники -2 

проби/25 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

 

 

 

Травень 
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1проба/3досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

10. Пришкільний табір 

з денним перебуванням 
«Горицвіт» КЗО 

Новопідгороднянська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Межівської 

селищної ради 

 

с. Новопідгороднє 
вул. Центральна, 23 
тел. 96-2-83 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/3досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

 

 

Травень 

11. Пришкільний табір 

з денним перебуванням 
«Веселка» » КЗО 

Райпільська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Межівської 

селищної ради 

  

 

с. Райполе 
вул. Центральна,2 

  

Харчоблок 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/3досл. 

-питний режим 

(ємність) 

1проба/4досл. 

 

 

 

Травень 

12. Пришкільний табір 

з денним перебуванням 

«Світанок» КЗО 

Межівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст.№2  Межівської 

селищної ради 

 

смт. Межова вул. 

Спортивна, 

 

Харчоблок 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/14 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/6досл. 

-питний режим 

(ємність) 1проба/6 

досл. 

 

 

Травень 

13. Пришкільний табір 

з денним перебуванням 
«Посмішка» РКЗО 

«Зорянська СЗШ  І-ІІІ ст.  

 

с. Зоряне 
вул. Шкільна,16 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/4досл. 

-питний режим 

 

 

Травень 



370 

 

(ємність) 1проба/4 

досл. 

 

14. Пришкільний табір 

з денним перебуванням 
«Перлина» » КЗО 

Демуринська 

загальноосвітня школа І-

ІІ ст. Межівської 

селищної ради 

 

смт. Демурине 
вул. Травнева, 2 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/4досл. 

-питний режим 

(ємність) 

1проба/4досл. 

 

Травень 

 15. Пришкільний табір 

з денним перебуванням 
«Сонечко» КЗО 

Новогригорівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Межівської 

селищної ради 

 

 

16.Пришкільний табір з 

денним перебуванням 

«Ромашка» СКЗО 

«Богданівський НВК 

«ЗНЗ І ст. ДНЗ» 

с.Новогригорівка 
вул. Центральна, 
56  

 

 

 

 

 

 

с.Богданівка  

вул..Центральна 5 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/25 досл. 

 

 

 

Харчоблок: 

- питна вода на 

фізико – хімічні 

показники -2 

проби/14 досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/4досл. 

-питний режим 

(ємність) 

1проба/4досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники -- 

харчоблок: 

1проба/6досл. 

-питний режим 

(ємність) 

1проба/6досл. 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 
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Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ КЗО «Першотравенська 

загальноосвітня 

спеціальна школа  – 

інтернат» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

вул. Шкільна, 12  Харчоблок: 

Питна вода на фізико 

– хімічні показники   

до та після фільтру – 

2 проби/14 досл. 

 

 

 

Кабінети: 

Визначення рівня 

освітленості – 10 

проб/10 досл 

Визначення 

показників 

мікроклімату- 

10 вим/30 досл 

Дезрозчин на 

відповідність заданій 

концентрації –  

2 проби/2 досл. 

 Овочі на вміст 

нітратів – 2 проби/2 

досл. 

Повітря закритих 

приміщень на вміст 

формальдегіду – 

 6 проби/6 досл, 

Окиснюваність-

6проб/6досліджень 

Харчоблок: 

Змиви на визначення 

санітарно – показових 

мікроорганізмів 

(ЛКП)- 

15 проб/30 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники до та після 

фільтру – 

2 пр./12досл;  

Дослідження змивів 

з овочів на наявність 

збудників 

ієрсініозів- 

10пр/30досл 
Обстеження 

персоналу на кишкову 

групу інфекцій –  

3 чол. / 9 досл. 

Змиви на наявність 

збудників 

паразитарних 

захворювань – 

10 проб / 20 досл. 
Учбовий корпус: 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показники– 

1 проба/6досл 

Гуртожиток: 

Змиви на наявність 

алергенних кліщів -

Березень 
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10 проб / 10 досл. 
Територія: 

Дослідження грунту  

на санітарно – 

мікробіологічні 

показники – 

2 проби /6 досл. 

Обстеження дітей  

на дифтерію –  

25 осіб / 50 досл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Адмінтериторія Найменування 

водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 

 

 

 

 

Водогін  «Дніпро -

Західний Донбас»  

Майданчик №10 Питна вода на фізико 

– хімічні показники  – 

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел     

1проба /9 досл. 

   

Січень  

 

 

 

 

 

 

 

  Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 1проба / 9 досл. 

  

 

Лютий 



373 

 

 

   Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 1 проба /20 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиперед її 

надходженням в 

розподільчу мережу з 

поверхневих джерел 

– 1 проба /5 досл. 

березень 

   Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 2 проба/18 досл. 

  

 

квітень 

   Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 1 проба/ 9 досл. 

  травень 

 . 

 

 Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 1 проба/ 20 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиперед її 

надходженням в 

розподільчу мережу з 

поверхневих джерел 

– 1 проба /5досл 

червень 

    Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 2 проба/ 18 досл. 

 липень 
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 Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з по1  проба/   9 досл. 

 серпень 

   Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

показниками перед її 

надходженням в 

розподільчу мережу з 

поверхневих джерел  -  

1проба/ 20 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиперед її 

надходженням в 

розподільчу мережу з 

поверхневих джерел - 

1 проба/5 досл. 

Вересень 

 

   Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 1 проба/  9 досл. 

 Жовтень 

   Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 1 проба/  9 досл. 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиперед її 

надходженням в 

розподільчу мережу з 

поверхневих джерел - 

1 проба/5 досл. 

Листопад 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Питна вода на фізико 

– хімічні показники  

перед її надходженням 

в розподільчу мережу 

з поверхневих джерел  

- 1 проба/  20 досл. 

 Грудень 
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Петропавлівський –н 

 

 

Петропавлівський 

водопровід 

 

Кран на ВНС Питна вода на фізико 

– хімічні показники  з 

підземних джерел – 

1пр/ 19досл 

1пр/ 9досл 

1пр/ 9досл 

1пр/ 9досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиз 

підземних джерел                  

1пр/ 5 досл - 

1пр/ 5 досл 

1пр/ 5 досл 

1пр/ 5 досл 

 

 

 
 

лютий  

квітень 

липень 

 жовтень 

Брагинівський  

водопровід 
Кран на ВНС Питна вода на фізико 

– хімічні показники з 

підземних джерел –         

1пр / 19досл 

1пр/ 9досл 

1пр/ 9досл 

1пр/ 9досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиз 

підземних джерел -  

1пр/ 5 досл 

1пр/ 5 досл 

1пр/ 5 досл 

1пр/ 5 досл 

 

 

 

 
січень 

квітень 

серпень 

листопад 

Хорошівський 

водопровід 
Кран на ВНС Питна вода на фізико 

– хімічні показники  з 

підземних джерел – 

1пр/ 19досл 

1пр/ 9досл 

1пр/ 9досл 

1п/ \9досл 

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиз 

підземних джерел -  

    1пр/ 5 досл 

    1пр/ 5 досл 

    1пр/ 5 досл 

    1пр/ 5досл 

 

 

 

 
березень 

червень 

вересень 

грудень 

Український 

водопровід 
Кран на ВНС Питна вода на фізико 

– хімічні показники  з 

підземних джерел – 

1пр/ 19досл 

1пр/ 9 досл   

1пр/ 9досл   

1пр/ 9досл   

Питна вода на 

мікробіологічні 

показникиз 

підземних джерел -  

    1пр/ 5 досл 

    1пр/ 5 досл 

    1пр/ 5 досл 

    1пр/ 5досл 

 

 

 

 
Січень 

Травень 

Липень 

жовтень 

Межівський район КП «Межівський 

комунсервіс» 

с. Тарасівка, головна 

споруда II підйому 

- Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  - 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 проба/5 

лютий  
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1проба/15 досл. досл. 

  Питна вода на фізико 

– хімічні показники  - 

1проба/15 досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проба/5 досл. 

травень 

 

  - Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  - 

1проба/15 досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проба/5 досл. 

серпень 

  - Питна вода на 

фізико – хімічні 

показники  - 

1проба/15 досл. 

-питна вода на 

мікробіологічні 

показники-1 

проба/5 досл. 

листопад 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Першотравенськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вул. Кобзаря, 15а Визначення фізико –

хімічних показників  стану 

грунту на дитячих 

майданчиках міста –  

1 проба /3 досл. 

 Визначення  санітарно –

мікробіологічних показників   

стану грунту на дитячих 

майданчиках міста – 1пр/3досл. 

Травень 

вул. Кобзаря, 22  Визначення фізико –

хімічних показників  стану 

грунту на дитячих 

майданчиках міста –   

1 проба /3 досл. 

  Визначення  санітарно –

мікробіологічних показників   

стану грунту на дитячих 

майданчиках міста – 1 пр./3 досл. 

Червень 

вул. Молодіжна, 55 Визначення фізико –

хімічних показників  стану 

грунту на дитячих 

майданчиках міста –  

  Визначення  санітарно –

мікробіологічних показників   

стану грунту на дитячих 

майданчиках міста – 1 пр./3 досл. 

Липень 
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 1 проба /3 досл. 

вул. Молодіжна, 63 Визначення фізико –

хімічних показників  стану 

грунту на дитячих 

майданчиках міста –  

 1 проба /3 досл. 

  Визначення  санітарно –

мікробіологічних показників   

стану грунту на дитячих 

майданчиках міста – 1 пр./3досл. 

Липень 

вул. Чайковського, 3  Визначення фізико –

хімічних показників  стану 

грунту на дитячих 

майданчиках міста –   

1 проба /3 досл. 

 Визначення  санітарно –

мікробіологічних показників   

стану грунту на дитячих 

майданчиках міста – 1 пр./3 досл. 

Липень 

Парк «Веселка»  Визначення фізико –

хімічних показників  стану 

грунту на дитячих 

майданчиках міста –   

1 проба /3 досл. 

  Визначення  санітарно –

мікробіологічних показників   

стану грунту на дитячих 

майданчиках міста – 1 пр./3 досл. 

Серпень 

вул. Горького, 9  Визначення фізико –

хімічних показників  стану 

грунту на дитячих 

майданчиках міста –   

1 проба /3 досл. 

 Визначення  санітарно –

мікробіологічних показників   

стану грунту на дитячих 

майданчиках міста – 1 пр./3 досл. 

Серпень 

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення 

(місяць) 

 
 м. Першотравенськ 

 

 

Дитячий майданчик за адресою 

вул. Шкільна,18 

Визначення гама - фону : 5 вим./5 досл. 1200 

на рік 

Щоденно 

 

м. Першотравенськ 

 

 

 

 

 

Селітебна територія 

м.Першотравенськ, точки 

визначаються в залежності від 

направлення вітру 

Атмосферного повітря  -144 проб/ 144 досл Березень – квітень, 

жовтень – листопад 

Автомагістраль по  

-вул. Горького, 1; 

Визначення безпечності атмосферного повітря 

для життєдіяльності людини на автомагістралях 

Лютий ,Квітень, липень, 

жовтень 
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-район автостанції; 

- стоянка автотранспорту біля АТБ; 

-м-н «Південний» (стоянка таксі)   

міста -48проб/ 48досл.  

 Автомагістраль с.Миколаївка, 

вул.Першотравнева,54 

 

 

Автомагістраль с.Миколаївка, 

вул.Першотравнева,163 

 

 

Автомагістраль с.Миколаївка, 

вул.Першотравнева,будинок 

культури 

 Визначення безпечності атмосферного повітря 

для життєдіяльності людини на автомагістралях 

населеного пункту   -27 проб/27 досл.  

 

Визначення безпечності атмосферного повітря 

для життєдіяльності людини на автомагістралях 

населеного пункту   -27 проб/27 досл.  

 

Визначення безпечності атмосферного повітря 

для життєдіяльності людини на автомагістралях 

населеного пункту   -27 проб/27 досл.  

Березень –червень 

Вересень - жовтень 

 

 

 

 

 

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

 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

Петропавлівський 

район 

р. Самара, с. Маломиколаївка 4 проби /40досл 17проб /85 досл червень 

липень 

серпень 

вересень 

Межівський район р. Вовча 4 проби/36 досл. 17 проб/85досл. червень 

липень 

серпень 

вересень 
 

Моніторингові дослідження стічної води на вібріофлору  
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№ 
з/п 

Район Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1. 

м. Першотравенськ: Інфекційне відділення 

КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР»,  

вул. Шахтарської Слави, 1.  

17 проб / 34 досл. 03.06.- 30.09. 1 раз на тиждень 

 

2 

м. Першотравенськ: Дільниця «Очисні 

споруди» Першотравенського МЖКП, с. 

Миколаївка, вул. Зелена, 1. 

 

9 проб / 18 досл. 03.06.- 30.09. 2 рази в місяць 

 
 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1. Петропавлівський район, с. 

Маломиколаївка, р. Самара 

17 проб / 34 досл 03.06.- 30.09. 1 раз на тиждень 

 
 
 
 
 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 Межівський район 17 проб/34 досл. 03.06.- 30.09.  1 раз на тиждень 
 
 

Моніторингові дослідження води стічної на вібріофлору  
 

№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1 
 КП «Межівський комунсервіс» очисні 

 

 

 «Межівський комунсер 

9 проб/18 досл. 03.06.- 30.09. 1 раз на 2 тижні 

протягом 4-х місців  
 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження 
біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на вібріофлору  
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№ 
з/п 

Район Кількість проб Термін доставки проб Періодичність 

1. 

 

2. 

Петропавлівський район, с. 

Маломиколаївка , р. Самара 

Межівський р-н, р. Вовча 

2проби/4досл 

 

1проби/2досл 

 27.08-30.08 

 

27.08-30.08 

1 раз на рік  

 

1 раз на рік 

 
 

Моніторингові дослідження змивів з овочів у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження біологічних 
факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсініозів  

 

№ 
з/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1. ВСП «Першотравенський 

МРВЛД ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України» 

10 проб / 30 досл. березень  1 раз на рік 

 

 

 

 

 
План - графік доставки зразків поживних середовищ (лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ відділу 

дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  
 

№ 
з/п 

Район Кількість 
проб 

Терміни доставки  
для перевірки на ростові та 

інтегруючі властивості 

Періодичність 

1. ВСП «Першотравенський МРВЛД 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ 

України» 

2   05.03-07.03. 1 раз на рік 

 
                          План-графік достаки проб грунту з худобомогильників для моніторингового дослідження на сибірку 

в ДУ«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України». 
 
 

№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 
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  1. ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
2 Травень 

1 раз на рік 

 

 

 

 

                                                                               
                                                                                                                  

                  План-графік достаки зразків матеріалу для досліджень на туляремію у 2019 році.  

 

№ з/п 
Назва ВСП  

(місце відбору)* 

Субстрати 

соломи зі 

скирт/ 

кількість 

проб 

Вода 

відкритих 

водоймищ/ 

кількість 

проб 

Термін 

доставки 

Кратніст

ь 

1. 
Межівське РЛВ ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» (Межівський район) 
2 2 

18.02-15.03 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.  

ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
25 25 

01.04-

20.05 

 

1 раз на рік 
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План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 

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

№ з/п Назва ВСП 
Кількість гризунів 

         (річний план ) 
Термін доставки Кратність 

1. ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

30 січень - жовтень 

2019 р. 
щомісячно 
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Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних та паразитарних захворювань 

 
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 запобіган ня 
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.Першотравенськ: 

 

- - щомісячно  12 проб /  

24 дослідження 

12 проб /  

24 

дослідження 

- Дільниця «Очисні 

споруди» 

Першотравенсько

го МЖКП; 

КЗ 

«Першотравенськ

а центральна 

міська лікарня» 

ДОР» інфекційне 

відділення 

 2 Межівський район  - - щомісячно 12 проб /  

24 дослідження 

- - Очисні споруди 

КП «Межівський 

комун сервіс» 

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
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Моніторингові  дослідження  біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від  хворих  

на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 

 

*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. м. Першотравенськ/ 

КЗ «Першотравенська 

центральна міська лікарня» 

ДОР» 

щорічно 15/30 *Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

 

 

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

що керуються засобами імунопрофілактики (кір)  

 

*Згідно наказу МОЗ України від 30.12.2003  № 631 «Про затвердження лабораторної мережі з діагностики кору, краснухи та 

епідемічного паротиту» 

 

№ 

з/п 

Адмінтериторія/ найменування 

відокремленого структурного підрозділу 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ 

України» 

Термін 

доставки 
Кількість проб Матеріал для дослідження 

1. м.Першотравенськ/ 

Першотравенський МВЛД спільно з ЛПЗ 

До 01.10. 42  Сироватки крові вікових груп населення 

найбільш небезпечних в епідемічному 

відношенні з кору 
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