


Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове 

 

Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад  №2  

«Ластівка» 

м. Синельникове 

вул.Величая,75 

1. Визначення активності діючої  

речовини в дезрозчинах, рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів     

харчування на якість    

термообробки -1; 

3.Дослідження метеофакторів–12; 

4.Дослідження освітлюваності – 6  

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3; 

7. Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 10 ;  

2.Дезрозчини, 

антисептики  на 

ступінь мікробної 

контамінації – 3;  

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

квітень 

Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад  №3 

«Сонечко» 

м. Синельникове, 

вул. Богми,5 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, рід кому 

милі , антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів  

харчування на якість 

термообробки -1; 

3.Дослідження метеофакторів–12  

4.Дослідження освітлюваності – 6 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3; 

7. Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, 

антисептики  на 

ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

квітень 

Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад  №4 

«Лелека» 

м. Синельникове, 

вул.Армійська,23 

1.Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

термообробки -1; 

3.Дослідження метеофакторів–12 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, 

антисептики  на 

ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

квітень 



4.Дослідження освітлюваності – 6  

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3; 

7. Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

показники - 1 

(5досліджень) 

Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад  №5  

«Вербиченька» 

м. Синельникове, 

вул. 

Виконкомівська, 

100 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

термообробки -1; 

3. Дослідження метеофакторів–16  

4. Дослідження освітлюваності –8 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3; 

7. Вода на хім. показники-1 

 (11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини,антисепт

ики  на ступінь 

мікробної контамінації 

- 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

квітень 

Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад  №8 

«Лісова казка» 

м. Синельникове, 

вул. Горького,68 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

термообробки -1; 

3. Дослідження метеофакторів–12  

4. Дослідження освітлюваності– 6 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3; 

7. Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, 

антисептики  на 

ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

квітень 

Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад № 10 

«Оленка»  

м. Синельникове, 

вул. Миру,25 

1.Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах , рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, 

антисептики  на 

ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

листопад 



термообробки -1; 

3.Дослідження метеофакторів-12; 

4.Дослідження освітлюваності– 6; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3; 

7. Вода на хім. показники-1 

 (11 досліджень) 

 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

 Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад № 11 

«Дружба» комбінованого 

типу  

м. Синельникове, 

вул. Ковпака,1 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість  

термообробки -1; 

3. Дослідження метеофакторів –18  

4. Дослідження освітлюваності – 9  

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3; 

7. Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, 

антисептики  на 

ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

листопад 

 Комунальний заклад 

освіти дитячий 

дошкільний заклад №12 

«Журавлик» 

комбінованого типу 

м. Синельникове, 

вул. Миру,5 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

термообробки -1; 

3.Дослідження метеофакторів–18; 

4. Дослідження освітлюваності–9; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 3; 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3 

7. Вода на хім. показники-1  

  (11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, 

антисептики  на 

ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

листопад 

 

 



Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове Комунальний  заклад 

освіти  

Синельниківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №1 

м. Синельникове 

вул. Музична,27 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, 

рідкому милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

термообробки -1; 

3. Дослідження метеофакторів – 

20 ; 

4. Дослідження освітлюваності – 

10 ; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 6 

6. Вода на хім. показники-1 

 (11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, антисепти-

ки  на ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

листопад 

Комунальний  заклад 

освіти  

Синельниківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 

м. Синельникове, 

вул.. Миру,13 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, 

рідкому милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

термообробки -1; 

3. Дослідження метеофакторів – 

20 ; 

4. Дослідження освітлюваності – 

10 ; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 6 

6. Вода на хім. показники-1 

 (11 досліджень) 

 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, антисепти-

ки  на ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

листопад 

Комунальний  заклад 

освіти  

Синельниківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №4   

м. Синельникове, 

вул.. Перемоги,1 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, 

рідкому милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, антисепти-

ки  на ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

листопад 



термообробки -1; 

3. Дослідження метеофакторів – 

20 ; 

4. Дослідження освітлюваності – 

10 ; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 6 

6. Вода на хім. показники-1 (11 

досліджень) 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

 Комунальний  заклад 

освіти Синельниківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 5 

м. Синельникове 

вул.Музейна,29-а 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, 

рідкому милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

термообробки -1; 

3. Дослідження метеофакторів – 

20 ; 

4. Дослідження освітлюваності – 

10 ; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 6 

6. Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2. Дезрозчини, 

антисептики  на ступінь 

мікробної  

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

листопад 

 Комунальний  заклад 

освіти  

Синельниківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 

м. Синельникове 

вул. Козацька,44 

1. Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, рідкому 

милі, антисептиках – 1; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість термообробки 

-1; 

3. Дослідження метеофакторів – 20 

; 

4. Дослідження освітлюваності – 10 

; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 6 

6. Вода на хім. показники-1(11досл.) 

1.Змиви на  БГКП- 10;  

2.Дезрозчини, антисепти-

ки  на ступінь мікробної 

контамінації - 3; 

3. Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

 листопад 

   Комунальний  заклад 

освіти 

Синельниківський  

навчально-виховний 

комплекс 

 м. Синельникове 

вул. В.Афганців,5 

1.Визначення активності діючої 

речовини в дезрозчинах, 

рідкому милі, антисептиках – 2; 

2. Дослідження продуктів 

харчування на якість 

1.Змиви на  БГКП- 20;  

2.Дезрозчини,антисепти-

ки  на ступінь мікробної 

контамінації - 6; 

3. Вода на 

листопад 



«Загальноосвітня 

школа I-III ступенів –

дошкільний навчальний 

заклад 

Синельниківської 

міської ради    

 

термообробки -2; 

3. Дослідження метеофакторів – 

30 ; 

4. Дослідження освітлюваності – 

20 ; 

5. Дослідження повітря закритих 

приміщень на формальдегід – 9 

6. Дослідження повітря закритих 

приміщень на фенол – 3 

7. Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

 
Моніторингові дослідження у пришкільних таборах 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

м. Синельникове Пришкільний табір 

відпочинку на базі 

Комунального  закладу 

освіти 

Синельниківська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6 

м. Синельникове, 

вул. Миру,13 

 Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 5;  

2.Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

червень 

 

м. Синельникове 

Пришкільний табір 

відпочинку 

Синельниківського 

Центру дитячої творчості 

Синельниківської міської 

ради на базі 

Комунального  закладу 

освіти 

Синельниківська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 2 

м. Синельникове, 

вулиця 

Виконкомівська, 

30 

 Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 5;  

2.Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

(5досліджень) 

червень 

м. Синельникове Пришкільний табір 

відпочинку ДЮСШ 

Синельниківської міської 

ради на базі 

м. Синельникове, 

вул. Каштанова, 

27а 

 Вода на хім. показники-1  

(11 досліджень) 

1.Змиви на  БГКП- 5;  

2.Вода на 

мікробіологічні     

показники - 1 

червень 



Комунального  закладу 

освіти 

Синельниківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 

(5досліджень) 

 

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

Синельниківському районі на 2018 рік 

 

 

План-графік 

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

холеру у паралельному режимі 

 

№ з/п Назва ВСП 
Кількість 

проб 

Термін доставки проби води 

для проведення досліджень у 

паралельному режимі 

Періодичність 

 ВСП «Синельниківський районний ВЛД» 1 30.07-02.08 1 раз на рік 

 
 

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

№
 з

/п
 

Райони (міста) 

Вода поверхневих 

водойм 
Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки 
№ створу 

Термін 

доставки 

Міських 

очисних 

споруд (до 

очистки), 

кількість проб 

3 колектора 

інфекц. 

відділення        

(до хлорув.) 

3 колектора 

дитячого 

дошкільног

о 

закладу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 м.Синельникове 

* 

   12 проб /  

24 дослідження 

- - Очисні споруди 

м.Синельникове 

 

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

 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

 ВСП «Синельниківський районний ВЛД» 9 з 03.06 по 30.09 1 раз на 2 тижня  протягом 4х місяців 



Моніторингові дослідження по паразитології 

 

№ п/п Найменування проб 

 Вода питна Вода 

колодязна 

Вода 

водойм 

Вода стічна Грунт, пісок Садовина,ого 

родина 

змиви Преп..крові Алерг.кліщі 

Кільк. 

проб 

2 3 1 1 3 13 30 10 10 

*дослідження проводяться в паразитологічній лабораторії ОЛЦ 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

Адмінтериторія 

 

 

Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Тематика 

моніторингового 

відвідування 

Перелік лабораторних 

показників, кількість проб 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

ТОВ «Укрнафта» м. Синельникове,  

вул. Садова, 106 

Дослідження 

атмосферного повітря на 

вміст шкідливих речовин 

Оксид вуглецю, діоксид азоту квітень 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

ТОВ «Нефтек» 

АЗС № 14 

м. Синельникове, 

 вул. Ватутіна, 21г 

Дослідження 

атмосферного повітря на 

вміст шкідливих речовин 

Оксид вуглецю, діоксид азоту квітень 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

АЗС 03/18 м. Синельникове,  

вул. 95-го Погранотряду 

Дослідження 

атмосферного повітря на 

вміст шкідливих речовин 

Оксид вуглецю, діоксид азоту травень 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

СМКП 

«Водоканал» 

м. Синельникове,  

вул. Богми 

Дослідження 

атмосферного повітря на 

вміст шкідливих речовин 

Оксид вуглецю, діоксид азоту травень 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

ТОВ «АТП 11215» м. Синельникове,  

вул. Довженко, 103 

Дослідження 

атмосферного повітря на 

вміст шкідливих речовин 

Оксид вуглецю, діоксид азоту серпень 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

м. Синельникове, вул. 

Довженко, 21 

лабораторія ВСП 

Вимірювання γ-фону 

атмосферного повітря 

γ-фон - 1200 вимірювань Щоденно  
п'ятикратно 

 

      

В. о. завідувача ВСП «Синельниківський РВЛД 

                   ДУ «Дніпропетровський обласний  

                  Лабораторний центр МОЗ України»                 ____________________________      Н. М. Карпенко 
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