


 

План моніторингових досліджень, що проводяться  

ВСП «Жовтоводський  міськрайонний відділ лабораторних досліджень  

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» на 2019 рік 
м. Жовті Води, П’ятихатський район 

 

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. Жовті Води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ятихатський 

район 

  КНП 

«Жовтоводська 

міська лікарня» 

м. Жовті Води , 

 пров. 

Капітальний, 1  

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів 

та протипедикульозних 

заходів 

 

 

 

 

Вивчення стану 

впровадження 

інфекційного контролю 

в хірургічних 

стаціонарах  

-дезрозчини -

10/10 

-мікроклімат -

48/96 

-освітлення – 

24/24  

-вода питна –1/5 

-контроль роботи  

стерилізаторів   з 

хімічними 

індикаторами-

15/15 

 

 

  

Змиви на 

БГКП,золотистий 

стафілокок,УПМФ –

100/300   

Стерильність – 

20 /40   

Контамінація миючих та 

деззасобів –10/10   

-визначення 

антибіотикорезистентності 

виділених культур, 

стійкості виділених 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів– при 

виділенні культур 

Вода питна – 1/4 

Обстеження персоналу на 

золотистий стафілокок – 

20/40   

Травень 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «П’ятихатська 

ЦРЛ ДОР»  

м. П’ятихатки,  

вул. 

Прокопенко,13 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів 

та протипедикульозних 

заходів. 

 

 

 

 

-дезрозчини  -6/6   

-мікроклімат–

48/96  

-освітлення –24/24 

 -вода питна –1/5  

-контроль роботи  

стерилізаторів   з 

хімічними 

індикаторами-

Змиви на 

БГКП,золотистий 

стафілокок,УПМФ –

60/180   

Стерильність –10  /20  

Контамінація миючих та 

деззасобів –6/6    

-визначення 

антибіотикорезистентності 

квітень 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вивчення стану 

впровадження 

інфекційного контролю 

в хірургічних 

стаціонарах 

 

10/10   виділених культур, 

стійкості виділених 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів – при 

виділенні культур 

Вода питна –1  / 4  

м. Жовті Води  КНП 

«Жовтоводська 

міська лікарня» 

ЖМР 

м. Жовті Води ,  

пров. 

Капітальний, 1  

 

Стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного підйому 

захворюваності на грип 

та ГРВІ. 

 

 

 листопад 

м. Жовті Води   КНП 

«Жовтоводська 

міська 

лікарня»ЖМР 

м. Жовті Води , 

 пров. 

Капітальний, 1  

 

Стан виявлення гострих 

в’ялих паралічів, 

лабораторної 

діагностики поліомієліту, 

ентеровірусних інфекцій. 

  травень 

П’ятихатський 

район 

КЗ «П’ятихатська 

ЦРЛ ДОР»  

м. П’ятихатки,  

вул. 

Прокопенко, 13 

Стан виявлення гострих 

в’ялих паралічів, 

лабораторної 

діагностики поліомієліту, 

ентеровірусних інфекцій. 

   квітень 

м. Жовті Води  КНП 

«Жовтоводська 

міська 

лікарня»ЖМР 

м. Жовті Води , 

пров. 

Капітальний, 1  

 

Готовність лікувально-

профілактичних закладів 

до дій у випадку 

виявлення хворих 

особливо небезпечними 

інфекціями. 

   травень 

м. Жовті Води  КНП 

«Жовтоводська 

міська 

лікарня»ЖМР 

м. Жовті Води , 

пров. 

Капітальний, 1  

 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації. 
 

  травень 

м. Жовті Води        КНП 

«Жовтоводська 

міська лікарня" 

ЖМР 

м. Жовті Води , 

пров. 

Капітальний, 1  

 

Моніторингові 

дослідження стічної 

води інфекційного 

відділення та міських 

очисних споруд на 

вібріофлору 

    Дослідження стічної 

води на холеру- 26 /52   

Червень-

вересень 



 

П’ятихатський 

район 

КЗ «П’ятихатська 

ЦРЛ ДОР» 

м. П’ятихатки,  

вул. 

Прокопенко, 13 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації. 

 

  квітень 

П’ятихатський 

район 

КЗ «П’ятихатська 

ЦРЛ ДОР» 

м. П’ятихатки,  

вул. 

Прокопенко, 13 

Готовність лікувально-

профілактичних закладів 

до дій у випадку 

виявлення хворих 

особливо небезпечними 

інфекціями. 

  квітень 

П’ятихатський 

район 

КЗ «П’ятихатська 

ЦРЛ ДОР» 

м. П’ятихатки,  

вул. 

Прокопенко, 13 

Моніторингові 

дослідження стічної води 

інфекційного.відділення 

на вібріофлору 

 Дослідження стічної води 

на холеру -17  /34    

Червень-

вересень 

м. Жовті Води  КНП 

«Жовтоводська 

міська лікарня» 

ЖМР 

м. Жовті Води ,  

пров. 

Капітальний, 1  

Стан організації надання  

антирабічної допомоги  

населенню в лікувально-

профілактичних 

закладах. 

   травень 

П’ятихатський 

район 

КЗ «П’ятихатська 

ЦРЛ ДОР»   

м. П’ятихатки 

вул. 

Прокопенко, 13 

Стан організації надання  

антирабічної допомоги  

населенню в лікувально-

профілактичних 

закладах. 

   квітень 

П’ятихатський 

район 

КЗ «П’ятихатська 

ЦРЛ ДОР»  

м. П’ятихатки,  

вул. 

Прокопенко, 13 

 Стан виконання проти 

паразитарних заходів. 
   квітень 

м. Жовті Води  КНП 

«Жовтоводська 

міська лікарня» 

ЖМР 

м. Жовті Води ,  

пров. 

Капітальний, 1  

 Стан виконання проти 

паразитарних заходів. 
  травень 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 



 

 

П’ятихатський район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ятихатський ДНЗ № 6 

«Веселка»   

 

 

 

 

 

м. П’ятихатки, 

вул. Л. Гречко, 3 

 

 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП– 20 /20  

Харчові продукти  -1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-3 /9 

грунт- 2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина- городина – 5 

/10, змивів на я/г; 10/20 

на алергенні кліщі-

10/10; 

пісок-2/4 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

П’ятихатський ДНЗ 

 № 3  «Малятко»   

 

 

м. П’ятихатки, 

вул. Українська, 59 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП – 20 /20  

Харчові продукти  -1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-3 /9 змиви з 

сирих овочів та готових 

овочевих страв на 

ієрсиніози - 10/30 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина- городина – 5 

/10, змивів на я/г; 10/20 

на алергенні кліщі-

10/10; 

березень 

П’ятихатський ДНЗ 

 №1    

 

52100, 

м. П’ятихатки, 

вул. Пушкіна, 73 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП – 20 /20  

Харчові продукти  -1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-3 /9 

  грунт- 2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

жовтень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

садовина- городина – 5 

/10, змивів на я/г; 10/20 

на алергенні кліщі-

10/10; 

пісок-2/4 

 

П’ятихатський ДНЗ 

 №2  «Ластівка»  

 

52100, 

м. П’ятихатки, 

вул. Гагаріна, 200 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП– 20 /20  

Харчові продукти  -1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-3 /9 

грунт- 2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина- городина – 5 

/10, змивів на я/г; 10/20 

на алергенні кліщі-

10/10; 

пісок-2/4 

 

жовтень 

П’ятихатський  відділ 

освіти  П’ятихатської 

районної адміністрації- 

21  ДНЗ 

 

П’ятихатський район - вода питна  -21 / 105 

 

Вода питна  -21  / 42 

 

серпень 

 ДНЗ  № 24 «Теремок» 52210, м.Жовті Води,  

вул. Хмельницького, 4 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП– 20 /20  

Харчові продукти  -1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-3 /9 Грунт- 2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина- городина – 5 

/10, змивів на я/г- 10/20 

на алергенні кліщі -

 серпень 



 

м. Жовті Води 10/10, пісок-2/4 

 ДНЗ  № 12 «Колосочок » 52207, м.Жовті Води,  

вул. Перемоги,2б 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП– 20 /20  

Харчові продукти  -1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-3 /9  

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина- городина – 5 

/10, змивів на я/г- 10/20 

на алергенні кліщі -

10/10 

січень 

м. Жовті Води ДНЗ №15 «Барвінок» м.Жовті Води, 

вул. Шевченка,6 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП– 20 /20  

Харчові продукти  -1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-3 /9 Грунт- 2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина- городина – 5 

/10, змивів на я/г - 10/20 

на алергенні кліщі-

10/10 ,пісок-2/4 

липень 



 

 

 

ДНЗ №30 «Червоненька 

квіточка» 

м.Жовті Води, 

вул. Козацької Слави ,18 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП–20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-6 /18 

Грунт -5/15 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10  

 змиви на я/г- 20/40  

на алергенні кліщі 

10/10;  

пісок на яйця 

гельмінтів -5/10 

 

 

серпень 

ДНЗ  N4 «Калинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Жовті Води,  

вул. Ярослава Мудрого,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП–20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову 

групу-6 /18 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10  

 змивів на я/г- 20/40  

на алергенні кліщі 

10/10; 

лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДНЗ №18 «Ромашка» 

 

 

 

м.Жовті Води,  

вул. Першотравнева,11а 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП–20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 /18 

змиви з сирих овочів та 

готових овочевих страв 

на ієрсиніози - 10/30 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10, 

 змивів на я/г-10/20   

на алергенні кліщі-

10/10; 

Лютий 

 

 

 

 

 

 

 

березень 

 ДНЗ №32 «Чебурашка» 52200, м.Жовті Води,  

пров. Дворцовий,10а 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1   

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 /18 

грунт- 3/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10, змивів на я/г- 

20/40   

на алергенні кліщі-

10/10; 

пісок на яйця 

гельмінтів -3/6 

 

липень 



 

 ДНЗ № 35 «Кульбабка» 52204, м.Жовті Води,  

вул. Грушевського,8 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1   

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП–20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 /18 

грунт- 3/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10, змивів на я/г- 

20/40   

на алергенні кліщі-

10/10; 

пісок на яйця 

гельмінтів -3/6 

 

жовтень 

 ДНЗ №33 «Перлинка» 52207, м.Жовті Води,  

вул. Козацької Слави , 25а 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1   

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП–20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 /18 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10, змивів на я/г- 

20/40   

на алергенні кліщі-

10/10; 

  

 

грудень 



 

 ДНЗ №28 «Дзвоник» 52210, м.Жовті Води,  

вул. Ціолковського, 6 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП–20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 /18 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10, 

 змивів на я/г-  

10/20   

на алергенні кліщі-

10/10; 

 

грудень 

м. Жовті Води ДНЗ  № 21 «Сонечко»   м. Жовті Води,  

вул. Франка, 28 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1   

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП–20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 /18 

грунт- 3/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10, змивів на я/г- 

20/40   

на алергенні кліщі-

10/10; 

пісок на яйця 

гельмінтів -3/6 

 

листопад 



 

м. Жовті Води ДНЗ №29 «Білий лелека» м.Жовті Води,  

вул. 8 Березня,39 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –20 /20  

Харчові продукти –1 / 5  

Обстеження персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 /18 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 5 

/10, 

 змивів на я/г-  

10/20   

на алергенні кліщі-

10/10; 

  

листопад 

м. Жовті Води Жовтоводський  відділ 

освіти  Жовтоводської 

міської ради -13 ДНЗ 

м. Жовті Води Вода питна  -13 / 65 

 

Вода питна  -13 / 52 

 

серпень 

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

П’ятихатський район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКЗ «Саксаганська 

спеціальна 

загальноосвітня школа 

інтернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Саксагань,  

вул.Лісова, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода питна –1 / 2  

Змиви на БГКП –20 

/20  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 

/18 
Обстеження на 

дифтерію – 50/100 

Паразитологічні 

дослідження: 

Садовина-городина 

березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ятихатський р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ятихатська ЗШ  

І-ІІІ ст. № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. П’ятихатки, 

вул. Саксаганська, 90 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

– 5 /10, змивів на 

я/г- 10/20  

на алергенні кліщі-

10/10; 

 

 

Вода питна –1 / 2 

Змиви на БГКП –10 

/10  
Харчові продукти –1 

/ 5 Обстеження 

персоналу 

харчоблоку на 

кишкову групу-3 /9 

Паразит.дослідження: 

Садовина-городина – 

2 /4, змивів на я/г-

10/20  

 

 

 

 

 

вересень 

П’ятихатська ЗШ  

І-ІІІ ст. № 3 

 

м. П’ятихатки, 

вул. Привокзальна, 169 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

Вода питна –1 / 2 

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку на 

кишкову групу-3 /9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

вересень 

П’ятихатська ЗШ  

І-ІІІ ст. № 1 

 

м. П’ятихатки, 

вул. Шатрова, 9 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- повітря закритих 

Вода питна –1 / 2 

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

Березень 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Жовті Води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приміщень-3/3  

 

персоналу 

харчоблоку на 

кишкову групу-3 /9 
Обстеження на 

дифтерію – 50/100 

Обстеження на 

дифтерію – 50/100 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

  

 

 

 

Березень 

 

 

листопад 

П’ятихатський  відділ 

освіти  П’ятихатської 

районної адміністрації 

 32  загальноосвітні 

навчальні  заклади 

 П’ятихатський район 

 

  -вода питна- 32  / 192   Вода питна – 32   

/64  

серпень 

Жовтоводська ЗОШ №12 52210, м.Жовті Води,  

 Вул..Козацької Слави ,8 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-

3/9 

Моніторинг за 

циркуляцією 

менінгококової 

інфекції  -  50/ 50 

Моніторинг за 

циркуляцією 

менінгококової 

інфекції  -  50/ 50 

Паразитологічні 

дослідження: 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

листопад 



 

 

 

 

 

 

 

 

м.Жовті Води 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20 
НВК «Дивосвіт» м.Жовті Води,  

вул. Шевченка,12 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-

3/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20 

травень 

КЗО «Ліцей природничо-

наукового навчання» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗО «Жовтоводська 

гуманітарна гімназія» 

м. Жовті Води,  

вул. Гагаріна, 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Жовті Води,  

вул. Бульвар Свободи,18 
 

 - мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

 

 

 

 

  

 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-

3/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 



 

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-3 

/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

 Жовтоводська ЗОШ №3 м.Жовті Води,  

вул.. Богуна, 50 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-3 

/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

лютий 

м.Жовті Води Жовтоводська ЗОШ №8 м.Жовті Води,  

пров. Запорізький, 12 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-3 

/9 

грунт -2/6 

Паразитологічні 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

 

 

 

  

 Жовтоводська ЗОШ №10 52204, м.Жовті Води,  

вул. 8 Березня, 35 
- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –10 

/10  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-3 

/9 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20 

грудень 

  м.Жовті Води   Жовтоводський  відділ 

освіти  Жовтоводської 

міської ради 

11 - загальноосвітніх 

навчальних закладів 

м.Жовті Води   - вода питна- 11    / 55   Вода питна – 11    

/44   

серпень 

 

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 



 

П’ятихатський район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РКЗ " П’ятихатський 

дитячий оздоровчий 

табір «Орлятко» 

с. Саксагань,  

вул. Лісова, 2 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- грунт  2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- вода питна –21 / 105 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –20 

/20  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 

/18 

Грунт- 2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 5 /10 

змивів на я/г-10/20  
пісок-  2\4 

Вода питна –21 / 84  

Червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 

Дитячий заклад 

відпочинку з денним 

перебуванням «Сонечко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. П'ятихатки, вул. 

Шатрова, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода питна –1 / 2  

Змиви на БГКП –20 

/20  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-

3/9 

грунт -2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

пісок- 2/4 

червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячий заклад 

відпочинку з денним 

перебуванням 

«Незабудка» 
 

 

м. П'ятихатки, вул. 

Желєзнякова, 116 

 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –20 

/20  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-3 

/9 

грунт-2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20 

пісок-2/4 

червень 

П’ятихатський  відділ 

освіти  П’ятихатської 

районної адміністрації 

17  пришкільних таборів 

з денним перебуванням   

П’ятихатський район   Вода питна- 17 проб  / 

85 дослідження 

Вода питна – 

17проб   / 34 

дослідження 

травень 



 

 

 

 

 

 

 

м. Жовті Води 

Дитячий заклад 

відпочинку з денним 

перебуванням 

«Дивосвіт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Жовті Води,  

вул. Шевченка,12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –20 

/20  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-3 

/9 

грунт -2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

– 2 /4 

змивів на я/г-10/20  

пісок-2/4 

червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячий заклад 

відпочинку з денним 

перебуванням «Веселка» 

 

 

м. Жовті Води, 

вул. Богуна, 50 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –20 

/20  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-3 

/9  

грунт -2/6 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

–2 /4 

змивів на я/г-10/20  

пісок -2/4 

липень 



 

 Жовтоводський  відділ 
освіти  Жовтоводської 
міської ради 
5 пришкільних таборів з 
денним перебуванням   

м.Жовті Води   Вода питна- 5   / 25   Вода питна – 5/ 20   травень 

 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

П’ятихатський район КЗ «Геріартричний 

пансіонат» 

с.Саксагань,  

вул. Лісова,1 

- мікроклімат –30 /60 

- освітлення –15 /15  

- дезрозчини –1 /1  

- вода питна  -1 / 5 

- калорійність 2/24  

- повітря закритих 

приміщень-3/3  

 

 

Вода питна –1 / 4  

Змиви на БГКП –20 

/20  

Харчові продукти –

1 / 5  

Обстеження 

персоналу 

харчоблоку  

на кишкову групу-6 

/18 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина 

–2 /4 

змивів на я/г-10/20  

на алергенні кліщі-

10/10; 

 

 

березень 

 

 

 

 

 



 

 

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

Адмінтериторія Найменування 

водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Жовті Води 

 

 

 

П’ятихатский район 

КП «Жовтоводський 

водоканал ДОР» 

НФС №4 м.Жовті Води 

 

 80   24 щокварталу 

КП «Житлокомплекс» 

 

НФС №2 м.П’ятихатки  80  24  щокварталу 

        Точки відбору проб води вибрані у зв’язку з тим, що підприємства забезпечують питною водою міста  Жовті Води і П’ятихатки,а  за 

попередніми результатами досліджень  періодично вода не відповідала вимогам   ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води  питної, 

призначеної для споживання людиною» (зі змінами).   За зверненням  місцевих органи влади   щоквартальне дослідження якості питної води 

включено до плану моніторингових досліджень. 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води нецентралізованого  водопостачання  

Адмінтериторія Найменування 

водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

П’ятихатский район Індивідуальні колодязі  

(діти до 3-х років) 

П’ятихатский район 180  72 щомісячно 

Громадські колодязі 

 

П’ятихатский район 120 48 щомісячно 

   Точки відбору проб води вибрані у зв’язку з тим, що в П’ятихатському районі відсутнє централізоване водопостачання ,а  за попередніми 

результатами досліджень  вода не відповідала вимогам   ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води  питної, призначеної для споживання 

людиною» (зі змінами)  за вмістом нітратів.  За зверненням  місцевих органів  влади з метою попередження виникнення водно-нітратної 

метгемоглобінемії у дітей  щомісячне дослідження якості питної води включено до плану моніторингових досліджень. 

 

 

 

 

 

 



 

Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Жовті Води 

 

 

 

П’ятихатський район 

 Житлова забудова, 

територія  дитячих навчальних 

закладів 

 20 

 

50 

  

    

 

червень 

 Житлова забудова, 

територія  

дитячих навчальних закладів 

 20   50 Липень 

м. Жовті Води 

 

Житлова забудова в зоні впливу   

сірчано-кислотного  виробництва 

цеху ДП «СхідГЗК»   

4 10 червень 

м. Жовті Води 

 

Житлова забудова в зоні впливу    

автомагістралі м.Жовті Води- 

м.Кривий Ріг 

4 10 червень 

П’ятихатський район 

с.Мар’янівка 

Житлова забудова в зоні впливу  

ферми ТОВ «Дніпрогібрид»   

4 10 червень 

м.П’ятихатки Житлова забудова в зоні впливу    

автомагістралім.П’ятихатки-

м.Жовті Води  

4 10 червень 

Точки відбору проб  грунту в навчальних закладах вибрані  в період літного оздоровлення дітей дошкільного віку та точки відбору проб  грунту  в 

житловій забудові в зоні впливу промислових сільськогосподарських підприємств вибрані в  зв’язку з тим, що за попередніми результатами 

досліджень   санітарно – гігієнічний стан  ґрунту не відповідав вимогам  ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови на 

селених пунктів» 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення (місяць) 

м. Жовті Води Житлова забудова в зоні 

впливу   сірчано-

кислотного  виробництва 

цеху ДП «СхідГЗК»   

 

 192/південно-східний 

          

Січень,лютий,квітень,травень,червень,вересень 

 

  

  



 

м. Жовті Води Житлова забудова в зоні 

впливу   автомагістралі 

м.Жовті Води- м.Кривий Ріг 

        3/   південно-східний 

 

червень 

м. Жовті Води Житлова забудова в зоні 

впливу   автомагістралі 

м.Жовті Води-   

м.П’ятихатки 

           3/   південно-східний 

 

червень 

м.П’ятихатки Житлова забудова в зоні 

впливу підприємства ТОВ 

«Млин»   

                3/   південно-східний 

 

червень 

П’ятихатський район 

с.Мар’янівка 

Житлова забудова в зоні 

впливу свиноферми ТОВ 

«Дніпрогібрид»   

              3/   південно-східний 

 

червень 

Точки відбору проб атмосферного повітря вибрані в зоні впливу    підприємств та автомагістралей  так,як за результатами    поперредніх  років    

реєструвалось перевищення ГДК шкідливих речовин.  За зверненням  органів місцевої влади       дослідження  атмосферного повітря  в зоні впливу   

підприємств та автомагістралей    включено до плану моніторингових досліджень. 

 
 
 
 

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

 

№
 п

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 

водойм 
Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки 
№ створу 

Термін 

доставки 

Міських 

очисних споруд 

(до очистки), 

кількість проб 

3 колектора 

інфекц. 

відділення        

(до хлорув.) 

3 колектора 

дитячого 

дошкільного 

закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 м. Жовті Води 
 

- - щомісячно 
 

 

 

 

 

 

12 проб / 

 24 дослідження  

12 проб /  

24 

дослідження 

- Міські очисні споруди 

м.Жовті Води; 

Інфекційне відділення  

КНП «Жовтоводська 

міська лікарня» 

 

 
 

 

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



 

 

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

№ 

з/п 

Адмінтериторія/ 

найменування  ЛПЗ 

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/досліджень 
Матеріал для дослідження 

24 м. Жовті Води/ 

КНП «Жовтоводська міська 

лікарня» 

щорічно 35/70 *Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 

та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

25 П’ятихатський район/ 

КЗ «П’ятихатська ЦРЛ ДОР» 

щорічно 6/12 *Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  відбирається 

та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

 

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

  

 

 

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних  

та інших природно-осередкових інфекцій. 

 

П’ятихатський 

район 

 с. Саївка Доставка до 

лабораторії ОНІ  ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України»  

грунту  

худобомогильників для 

дослідження на сибірку 

          2 проби  травень 

П’ятихатський 

район 

 
Дніпро- Гібрид 

с. Марянівка 
Змиви з обладнання 

об’єктів 

м'ясопереробної 

промисловості,  

забійних пунктів  до 

лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ 

України»для 

досліджень на сибірку  

 

 

10 

 14.05-18 .05. 

 

П’ятихатський  с. Саїівка Матеріалу для    



 

район » досліджень до 

лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України»  

на туляремію 

-субстрати соломи зі 

скирт 

-вода відкритих 

водоймищ 

 

 

 

 

 

2 проби 

 

           2 проби 

 

 

 

 

 

18.02 – 

15.03 

 

18.02 – 

15.03 

м. Жовті Води 

 

 

 

 

м. П’ятихатки 

 

 
ДНЗ №18 
«Ромашка» 

 
 
 
 

ДНЗ №3 «Малятко 

м. Жовті Води ,  

пров. 

Капітальний, 

1а 

Змиви з овочів до 

лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України» 

для досліджень на 

наявність збудників 

ієрсиніозів у  

паралельному режимі 

 

         

 10 

 

 

 

10 

  

 

 

 

12.03 – 

18.03 

П’ятихатський 

район 

  План-графік доставки 

до лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України» 

кліщів для досліджень 

на туляремію та 

кліщові бореліози 

(хвороба Лайма) у 2019 

році 

-на туляремію 

-на кліщовий бореліоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04 – 

20.05 

01.04 – 

20.05 

м. Жовті Води 

П’ятихатський 

район 

  План-графік доставки 

до лабораторії ОНІ ДУ 

«ДОЛЦ МОЗ України» 

сірих пацюків, яких 

відловили на об'єктах 

підвищенного 

 

 

 

 

 

 

            30 

  

 

 

 

 

 

січень-       



 

епідризику для 

досліджень на 

лептоспіроз у 2019 році 

 

жовтень 

   


	П`ятихатський р-н
	план

