


    антисептиках – 5; 

2.Дослідження 

метеофакторів-12; 

3. Дослідження 

освітлюваності-6 

4. Вода на 

хімпоказники-1 

(11 досліджень) 

контамінації – 3  

(3 дослідження);  

3.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність –3  

(6 досліджень); 

4. Дослідження чутливості 

виділених мікроорганізмів 

до антибіотиків;  

5.Вода на мікробіологічні 

показники-1(5досліджень); 

 

м.Синельников

е 

КЗ«Синельниківська 

ЦРЛ»ДОР» 

м. Синельникове,  

вул. Миру, 52 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в 

окремих відділеннях 

ЦРЛ та 

протитуберкульозному 

кабінеті. 

 

 

 

 

1.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення 

карантинних 

захворювань, 

організація 

лабораторних 

досліджень на особливо 

небезпечні інфекції . 

2.Стан організації 

надання антирабічної 

допомоги населенню 

міста та району. 

3.Стан системи 

інфекційного контролю 

в закладах охорони 

здоров’я та моніторинг 

ефективності її 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептиках–30; 

2. Дослідження 

метеофакторів – 

20; 

3.Дослідження 

освітлюваності-10 

4- вода на 

хімпоказники-1 

(11 досліджень) 

 

 

По рентген 

кабінету 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми – 20(60 

досліджень);  

2.Дезрозчини,антисепти-

ки  на ступінь мікробної 

контамінації – 3 (3досл.) 

3.Дослідження чутливості 

виділених мікроорганіз- 

мів  до антибіотиків 

 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми – 360 

(1080 досліджень);  

2.Дослідження 

хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, 

інструментарію на 

стерильність – 65 (130 

досліджень);  

3. Дезрозчини,антисепти-

ки  на ступінь мікробної 

контамінації – 57 (57 

досліджень); 

4.Обстеження медичних 

працівників на носійство 

патогенного стафілококу-

березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 

 



впровадження 

контролю у відділеннях 

акушерсько-

гінекологічного та 

хірургічного профілей.  

4.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

5.Стан готовності до 

роботи в умовах 

епідемічного підйому 

захворюваності на грип 

та ГРВІ  

6.Стан виявлення 

гострих в’ялих 

паралічів 

4. Дослідження 

повітря робочої 

зони на вміст 

свинцю – 3; 

5. Дослідження 

робочої зони на 

вміст озону-3 

 

10 (20 досліджень); 

5.Обстеження працівників 

харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій- 5 

(15 досліджень); 

6.Вода на мікробіологічні     

показники 1 

(5досліджень); 

 

7.Дослідження чутливості 

виділених мікроорганізмів 

до антибіотиків  

Синельниківсь-

кий район 

 

КНП 

«Синельниківський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

«Синельниківської 

рай.ради»: 

Юридична адреса:  

м. Синельникове,  

вул.  Гоголя,19 

 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення карантинних 

захворювань. 

3.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

4. Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації 

   

Синельниківсь-

кий район 

Лікувально-

профілактичні 

заклади 

Славгородської 

амбулаторії ЗПСМ 

 

сел. Славгород,  

вул. Космонавтів, 

33 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення 

карантинних 

захворювань. 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептиках – 9; 

2. Дослідження 

метеофакторів–12 

1. Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми – 50 

(150 досліджень );  

2. Дослідження 

хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, 

інструментарію на 

Липень 



3.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

4. Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації 

3.Дослідження 

освітлюваності-5; 

4.Вода на хім. 

показники-3 

стерильність – 12  

(24 дослідження );  

3.Дезрозчини,антисептики  

на ступінь мікробної 

контамінації 12 

(12 досліджень); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків  

5. Вода на мікробіологічні 

показники-3 

(15 досліджень); 

 Лікувально-

профілактичні 

заклади Роздорської 

амбулаторії ЗПСМ 

с. Роздори,  

вул. 

Виконкомівська, 9 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення карантинних 

захворювань. 

3. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізацій 

них та 

протипедикульозних 

заходів. 

4.Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації 

1.Визначення 

активності діючої 

речовини в 

дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептиках – 5; 

2.Дослідження 

метеофакторів–18; 

3.Дослідження 

освітлюваності-9; 

 4.Вода на хім. 

показники-3  

(33 дослідження) 

1. Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -50  

(150 досліджень );  

2. Дослідженняхірургічного, 

перев’язувального матеріалу, 

інструментарію на 

стерильність – 5(15 досл.);  

3. Дезрозчини,антисепти-ки  

на ступінь мікробної 

контамінації – 12 

(12досліджень ); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків; 

5.Вода на мікробіоло- 

гічні показники-3 

 (15 досліджень ); 

Березень 

 

 

 

Лікувально-

профілактичні 

заклади Кислянської 

амбулаторії ЗПСМ 

с. Кислянка,  

вулиця 

Виконкомівська, 2 

1. Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення 

карантинних 

захворювань. 

3. Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізацій 

них та 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептках – 7; 

2.Дослідження 

метеофакторів-12; 

3. Дослідження 

освітлюваності-6; 

4.Вода на хім. 

показники-3 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -50   

(150 досліджень );  

2.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 5 

 (10 досліджень );  

3.Дезрозчини,антисепти-ки  

на ступінь мікробної 

контамінації – 12  

(12 досліджень ); 

4.  Дослідження чутливості 

Червень 

 



протипедикульозних 

заходів. 

4. Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації 

(33 дослідження) виділеної мікрофлори до 

антибіотиків; 

5.Вода на мікробіологічні 

показники-3  

(15 досліджень ) 

Лікувально-

профілактичні 

заклади Майської 

амбулаторії ЗПСМ 

с. Майське,  

провулок 

Ялинковий, 3 

 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення 

карантинних 

захворювань. 

3.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізацій 

них та 

протипедикульозних 

заходів. 

4Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації  
5.Стан підготовки до 

роботи в умовах 

підвищення рівня 

захворюваності ГРВІ 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептик 

ках – 4; 

2. Дослідження 

метеофакторів – 

12; 

3.Дослідження 

освітлюваності-

6; 

4.Вода на хім. 

показники-1 (11 

досліджень) 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -20 (60 

досліджень );  

2.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 3 

 (6 досліджень );  

3.Дезрозчини,антисепти-ки  

на ступінь мікробної 

контамінації – 3  

(3 дослідження ); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків  

5.Вода на мікробіоло- 

гічні показники-1  

(5 досліджень ); 

Жовтень 

Лікувально-

профілактичні 

заклади Раївської 

амбулаторії ЗПСМ 

с. Раївка 

вул. Квітнева,15а 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення 

карантинних 

захворювань. 

3.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

4. Стан дотримання 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептиках – 3; 

2.Дослідження 

метеофакторів–10; 

3.Дослідження 

освітлюваності-5; 

4.Вода на хім. 

показники-2  

(22 дослідження) 

1. Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -30 (90 

досліджень );  

2.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 5  

(10 досліджень );  

3.Дезрозчини,антисептики  

на ступінь мікробної 

контамінації – 9  

(9 досліджень ); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

листопад 



вимог безпечної 

імунізації 

антибіотиків  

5.Вода на мікробіологічні 

показники - 2 

 (10 досліджень ); 

 Зайцівська 

амбулаторія ЗПСМ 

с. Зайцеве,  

вул. Колгоспна, 2 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

3. Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації  

4. Стан готовності  до 

роботи в умовах 

підвищення рівня 

захворюваності ГРВІ 

1.Визначення 

активності діючої 

речовини в 

дезрозчинах, 

рідкому милі, 

антисептиках-2; 

2.Дослідження 

метеофакторів-10; 

3.Дослідження 

освітлюваності-5; 

4.Вода на хім. 

показники-1  

(11 досліджень) 

 

1.Змиви на умовно -

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -20  

(60 досліджень );  

2.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 3 

 (6 досліджень );  

3.Дезрозчини,антисепти-ки  

на ступінь мікробної 

контамінації – 3  

( 3 досліджень ); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків; 

5.Вода на мікробіологічні 

показники-1 (5 досліджень ); 

квітень 

Лікувально-

профілактичні 

заклади Варварівської 

амбулаторії ЗПСМ 

с. Варварівка 

вул. Ювілейна,39 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

3. Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації  

4. Стан підготовки до 

роботи в умовах 

підвищення рівня 

захворюваності ГРВІ 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептиках – 5; 

2.Дослідження 

метеофакторів-12 

3.Дослідження 

освітлюваності-5; 

4. Вода на хім. 

показники - 3  

(33 дослідження) 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -50  

(150 досліджень );   

2.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 6 (12 

досліджень );  

3.Дезрозчини,антисептики  

на ступінь мікробної 

контамінації – 12  

(12 досліджень ); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків  

5.Вода на мікробіологічні 

показники-3(15досліджень) 

вересень 

Лікувально-

профілактичні 

заклади Луб’янської 

Луб`янка,  

вул. Леніна,86 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -30  

(90 досліджень );  

лютий 



амбулаторії ЗПСМ 2.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

3. Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації  

4. Стан підготовки до 

роботи в умовах 

підвищення рівня 

захворюваності ГРВІ 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептиках – 2; 

2. Дослідження 

метеофакторів – 

12; 

3.Дослідження 

освітлюваності-

6; 

4.Вода на хім. 

показники-2 (22 

дослідження) 

2.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 5 

 (10 досліджень );  

3.Дезрозчини,антисепти-ки  

на ступінь мікробної 

контамінації -5(5досліджень); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків; 

5.Вода на мікробіологічні 

показники-2(10досліджень); 

Тургенівська 

амбулаторія ЗПСМ 

с.Тургенівка 

вул. Кірова,142 

1.Стан впровадження 

інфекційного контролю 

по туберкульозу в ЛПЗ 

2.Стан готовності до 

роботи в умовах 

виникнення 

карантинних 

захворювань. 

3.Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних та 

протипедикульозних 

заходів. 

4. Стан дотримання 

вимог безпечної 

імунізації 

1.Визначення 

активності 

діючої речовини 

в дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисепти 

ках – 1; 

2. Дослідження 

метеофакторів – 

8; 

3.Дослідження 

освітлюваності-4 

4. Вода на хім. 

показники-1 (11 

досліджень) 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -20 

 (60 досліджень );  

2.Дослідження хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 3  

(6 досліджень);  

3.Дезрозчини,антисептики  

на ступінь мікробної 

контамінації – 3 (3дослідж.) 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків 

5.Вода на мікробіоло- 

гічні показники-1 

 (5 досліджень ); 

липень 

Примітка: тематика моніторингових відвідувань може змінюватись в залежності від ситуації на території 
 

Вивчення циркуляції збудників вакцинокерованих інфекцій  
 

№ п/п Вивчаємі інфекції Місце відбору кількість Термін обстеження  
1 дифтерія Раївський НВК(школярі) 50 листопад 
2 менінгокок Раївський НВК (школярі) 50 березень 

 
Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку 

( проби на дослідження доставляють ВСП ДУ«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» ). 
№ 
п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

   ВСП «Синельниківський районний ВЛД» 2 Травень 1 раз на рік 

 



План-графік  доставки  до лабораторії НІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» 

змивів з обладнання об’єктів м'ясопереробної промисловості,  забійних пунктів  для досліджень на сибірку 

№ 

з/п 
Назва ВСП  Кількість змивів Термін виконання Періодичність  

 ВСП «Синельниківський  районний ВЛД» 10 14.05-18.05 1 раз на рік 

Моніторингові дослідження  стічних вод інфекційних стаціонарів  на вібріофлору у Дніпропетровській області 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 

 

Перелік зразків матеріалу для досліджень на туляремію  

№ 

з/п 

Назва ВСП  

(місце відбору)* 

Субстрати соломи зі 

скирт/ кількість 

проб 

Вода відкритих 

водоймищ/ 

кількість проб 

Термін 

доставки 

Кратність 

 ВСП «Синельниківський районний ВЛД» 2 2 18.02-15.03 1 раз на рік 

План-графік 

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

ієрсиніозів у  паралельному режимі 

№

 

з/

п 

Назва ВСП 
Кількість 

змивів 
Термін доставки Кратність  

 ВСП «Синельниківський районний ВЛД» 10 19.03-25.03 1 раз на рік 

 

№ 

п/п 

Район Кількість 

проб 

Терміни відбору проб Періодичність 

. Синельниківський районний ВЛД 17 з 03.06 по 30.09, 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень протягом 4х місяців 



План-графік доставки зразків поживних середовищ  

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

№ з/п Назва ВСП 

Кількі

сть 

проб 

Термін доставки 

Кратність 
Поживні середовища для 

перевірки на ростові та інгібуючі  

властивості 

 ВСП «Синельниківський районний ВЛД» 2 05.03-07.03 1раз на рік 

 

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ  МОЗ України» 

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

№ 

з/п 

Назва ВСП  

(місце відбору) 

Кліщі 

Термін 

доставки  

Кратність  

на 

туляремію 

на 

кліщовий 

бореліоз 

 Синельниківський  районний ВЛД 25 25  
01.04-

25.05 
 

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 

сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз 

№ з/п Назва ВСП Кількість гризунів Термін доставки кратність 

1.  Синельниківський районний ВЛД 30 Січень - жовтень Щомісячно 

 
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 

 Синельниківський 

район 

* 

лютий 

квітень 

липень 

жовтень 

створ №6  

с. Василівка 

щомісячно  - -  

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

 



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

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні Мікробіологічні 

ВСП  «Синельниківський 

РВЛД» 

Державне міжрайонне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Дніпро-Західний 

Донбас» 44 

52551, Дніпропетровська обл., 

Синельниківський район  

с. Воронове   вул. Дніпровська, 28. 

Площадка №1  

Кольоровість-1, 

каламутність-1, 

запах-1 

Визначення  загального мікробного числа 

при 37
°
С-1; 

Визначення  загального мікробного числа 

при 22
°
С-1; 

Визначення індексу ЛКП – 1; 

Визначення колі-фагів-1; 

Визначення бактерій групи ентерококів-1; 

Виявлення патогенних ентеробактерії,  

в т.ч. Salmonella - 1  

жовтень 

 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на радіологічні та токсикологічні показники 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 
Радіологічні дослідження  Токсикологічні 

дослідження  

ВСП  «Синельниківський 

РВЛД» 

Державне міжрайонне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Дніпро-Західний 

Донбас» 44 

52551, Дніпропетровська обл.,  

Синельниківський район  

с. Воронове   вул. Дніпровська, 28. 

Майданчики №2,2а,3  

5 проб (РЧВ №2, 2а,3)  

р. Дніпро вода поверхнева та 

глибинна по 2,0л 

2 проба р. Дніпро вода 

поверхнева та глибинна 
лютий 

квітень 

липень 

жовтень 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

Адмінтериторія 

 

 

Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Тематика 

моніторингового 

відвідування 

Перелік лабораторних 

показників, кількість проб 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

ВСП  

«Синельниківський 

РВЛД» 

Забудова у місці 

впливу 

Автомагістраль «Дніпро-

Мелітополь» 

Дослідження 

атмосферного повітря на 

вміст шкідливих речовин 

Оксид вуглецю, діоксид азоту вересень 



Моніторингові дослідження води колодязної 
  
  
  
  
  
  

№
 з

/п
  

Адмінтериторія 

 

Місце  відбору 
Термін 

Проведення 

дослідження 

Кількість досліджень 

Санітарно-гігієнічні 

дослідження 

Мікробіологічні 

дослідження 
1 2 3 4 5 6 

1 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

смт. Славгород  

вул. Центральна 

1-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 

2 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

смт. Славгород  

вул. Транспортна 

1-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 

3 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

смт. Славгород  

вул. Транспортна 

2-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 

4 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

с. Першозванівка 

2-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 



5 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

смт. Першозванівка 

3-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 

6 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

смт. Славгород  

вул. Маяковського 

3-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 

7 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

с. Новоолександрівське 

 

 

4-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 

8 ВСП «Синельниківський районний 

відділ лабораторних досліджень» 

Синельниківський район  

смт. Славгород  

вул. Весела 

4-й квартал нітрати 

нітрити 

хлориди 

аміак 

жорсткість 

водневий показник 

каламутність 

кольоровість 

1)Загальні колі форми; 

2) на наявність Е.соli; 

3) на наявність патогенних 

ентеробактерій; 

4) на аявність Е.соli; 

3) на наявність колі фагів; 

5) на наявність яєць гельмінтів 

та найпростіші. 

     

 

  В. о. завідувача ВСП «Синельниківський РВЛД 

                   ДУ «Дніпропетровський обласний  

                  Лабораторний центр МОЗ України»                 ____________________________      Н. М. Карпенко 
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