


    рідкому милі, 

антисептиках – 6; 

2.Дослідження 

метеофакторів – 16; 

3.Дослідження 

освітлюваності-8; 

4.Вода на хім. 

показники-3  

(33 дослідження) 

2.Дослідження 

хірургічного,перев’язу-

вального матеріалу, 

інструментарію на 

стерильність – 12 

(24 дослідження ); 

3.Дезрозчини, антисептики  

на ступінь мікробної 

контамінації – 12(12досл.); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків 

5. Вода на мікробіологічні 

показники - 3 

(15 досліджень ) 

 

Шахтарська 

амбулаторія 

ЗПСМ 

сел. Шахтарське 

вул. Миру, 21 

 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 -30 

(90 досліджень ); 

2.Дослідження 

хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 3 

(6 досліджень ); 

3.Дезрозчини,антисепти-ки  

на ступінь мікробної 

контамінації – 6 

(6досліджень); 

4.Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків 

5.Вода на мікробіологічні 

показники-1  

(5 досліджень ); 

 

Первомайська 

амбулаторія 

ЗПСМ 

селище 

Первомайське, 

вул. 50 років 

Жовтня, 52 

 1.Визначення 

активності діючої 

речовини в 

дезрозчинах, 

рідкому милі 

антисептиках – 2; 

2. Дослідження 

метеофакторів-10 

1.Змиви на умовно-

патогенні та патогенні 

мікроорганізми -30 

(90 досліджень ); 

2.Дослідження 

хірургічного, 

перев’язувального 

матеріалу, інструментарію 

на стерильність – 3 

 



3.Дослідження 

освітлюваності-5 

4. Вода на хім. 

показники-1  

(11 досліджень) 

(6 досліджень ); 

3.Дезрозчини,антисептики  

на ступінь мікробної 

контамінації – 6 

(6 досліджень ); 

4. Дослідження чутливості 

виділеної мікрофлори до 

антибіотиків 

5.Вода на мікробіологічні 

показники-1  

(5 досліджень ); 

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

 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 
Фізико-хімічні мікробіологічні 

Синельниківський 

район, 

сел.Іларіонове 

Комунальний  опорний 

заклад Іларіонівська  

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Іларіонівської селищної 

ради 

Синельниківський  

районн  

смт. Іларіонове  

вулиця 

Європейська,3 

 

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) 

жовтень 
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