
ПЛАН  ЗАХОДІВ  

 

щодо забезпечення епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями та їх профілактикою,  

моніторингових досліджень об’єктів довкілля, факторів середовища життєдіяльності людини в місцях 

проживання, навчання і відпочинку та здійснення комунікацій з населенням  

Лубенського МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2018 рік 

Чорнухинський район 

І квартал. 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Комунальний водогін смт.Чорнухи За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 січень 

2 Комунальний водогін смт.Чорнухи За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 лютий 

3 Сільський водогін с.Гільці За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/2 лютий 

4 Сільський водогін с.Кизлівка За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/2 березень, 

5 Сільський водогін с. Харсіки За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/2 березень 

Всього: За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

5/8 І кв. 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь смтЧорнухи 

пр Колективний  2 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 січень 



2.  Шахтний колодязь смтЧорнухи 

 вул. Гагаріна 13 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 січень 

3.  Шахтний колодязь смтЧорнухи 

 вул. Стовпова 65 

 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 лютий 

4.  Шахтний колодязь смтЧорнухи 

вул Колгоспна 5 

 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 лютий  

5.  Шахтний колодязь с.Кизлівка 

вул Центральна 6 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 лютий 

6.  Шахтний колодязь с.Кизлівка 

вул Ярова 10 

 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 лютий 

7.  Шахтний колодязь с. Харсікивул Молодіжна 

25 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 березень 

Всього: За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

7/7 І кв. 

 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 

 

 

Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконанн

я 

Чорнухинський район 

с.Гільці вул. Молодіжна,9 

 

ДНЗ “Берізка” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-7. 

лютий 

Чорнухинський район 

с.Гільці вул. Шкільна,1 

Гілецька ЗОШ І-

ІІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові продукти 

на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-15. 

Змиви на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

лютий 



інфекцій-1. 

Чорнухинський район 

с.Кизлівкавул.Центральна,77 

ДНЗ “Сонечко” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1 , Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-9. 

 

березень 

Чорнухинський район  

с.Кизлівка пр.. Шкільний,2 

Кизлівська ЗОШ 

І-ІІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові продукти 

на  бак-1., Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-15. 

Змиви на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій-. 

березень 

Чорнухинський район 

с.Харсікипр. Мирний, 12 

Д/с “Ромашка” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-7. Пісок на яйця гельмінтів -1 

 

березень 

Чорнухинський район 

с.Харсікивул.Мирний, 24 

 

Харсіцька ЗОШ 

І-ІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові продукти 

на  бак-1.Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-15. Змиви 

на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-1. 

березень 

Всього  Параметри мікроклімату -12 . 

Освітлення -60. 

Вода питна на  харчоблоці бак-6 , хім.6- , овочі на нітрати-6, пестициди-

3,харчові продукти на  бак-6. Змиви на БГКП-120 , Обстеження зовн.серед. 

на я/г: змиви- . 90.Змиви на іерсінії-30.  

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-22. 

І кв. 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 



№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Найменування 

ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

1. Чорнухи КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ » 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 2  

Стоматологічнийкабінет 

ЦРЛ 

 

Змиви з 

епідемічнозначущихоб’єктів на 

санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. 

потенційнізбудники ВЛІ –  10; 

Матеріал на стерильність –2;   

Бак. контроль роботи сухо 

жарових шаф –5,  контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

 

березень 

 

 

 

 

 

 

2.  КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 2  

Хірургічнийкабінет 

 

Змиви з 

епідемічнозначущихоб’єктівна 

санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. 

потенційнізбудники ВЛІ –  10; 

Матеріал на стерильність –2;   

Бак.контроль роботи сухо 

жаровихшаф –5.   

контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

березень 

 

 

 

 

 

 

3  КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ»  

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 14  

Дитяче відділення Змиви з епідемічно значущих 

об’єктів на санітарно-показові 

мікроорганізми, в т.ч. потенційні 

збудники ВЛІ – 20; вода питна 

намікробіологічні показники-

1,контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

березень 

 

 

 

 

 

 

 

4  КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 14  

Харчоблок ЦРЛ Змиви з овочів  на ієрсінії - 5;  

 

березень 

 

 

5  КЗ 

«Чорнухинська 

смт.Чорнухивул.Мележика 

14 

ЦСВ Контроль роботи стерилізаційної 

апаратури бак.-26,дез.засіб на 

березень  



ЦРЛ» АДР та % вміст АДР-2 

6  КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухивул.Мележика 

14 

Камерне відділення Контроль роботи дез.камери-15 березень 

 

Всього Змиви – 40; Проби деззасобів 

на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик 

тадезрозчин  на контамінацію – 

6; Змиви та матеріал на 

стерильність -4; контроль 

роботи стерилізаційної 

апаратури - 36; контроль 

роботи дезкамери – 15; вода 

питна на бак. дослідження – 1; 

змиви з овочів в 

овочесховищах на ієрсінії -5. 

 

 

Примітка1: моніторинговівідвідуваннядитячоговідділення по виявленнюхворих на ГВП проводятьсящотижнево. 

 

 

ІІ квартал. 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський водогін с.Мокиївка За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

2/2 травень  

2 Сільський водогін с.Мелехи За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

2/2 червень  

3 Сільський водогін с.Вороньки За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

2/2 червень  

 Всього За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

6/6 ІІ кв. 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 



№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь с Вороньки 

вулСічкаря 5 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 червень 

2.  Шахтний колодязь с Вороньки 

 вул. Очакова 10 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 червень 

Всього: За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

2/2 ІІ кв. 

 

 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 

 

Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконанн

я 

смт.Чорнухи, 

вул.Центральна,49 

Чорнухинська 

ЗОШ І-ІІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-15. Змиви на іерсінії-5. Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-2. 

квітень 

смт.Чорнухи 

вул. Мележика, 10 

 

ДНЗ “Берізка” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-27. Пісок на яйця гельмінтів -1 

 

квітень 

Чорнухинський район 

с.Мокиївкавул.Центральна,7 

Мокиївський 

НВК 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

травень 



 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) в дитячих оздоровчих закладах 

 

№ 

з/п 

Район (місто) Найменування  

 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

об’єкту 

 

 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень кількість 

проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

1 Чорнухинський 

район 

ДОТ «Світанок». с . Городище Харчоблок,  

 

 

 

вода питна на 

санітарно-хімічні-1, мікробіологічні 

показники-1, 

 

Травень , 

червень  

 

я/г: змиви-15, Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-

19. Пісок на яйця гельмінтів -1 

 

Чорнухинський район 

с.Вороньки вул. Перелета,1 

Вороньківський 

НВК 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15, Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-

37. Пісок на яйця гельмінтів -1 

 

червень 

Чорнухинський район 

с.Мелехивул.Охріменка,72 

Мелехівський 

НВК 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-
19.Пісок на яйця гельмінтів -1 

червень 

Всього: Параметри мікроклімату -10 . 

Освітлення -50. 

Вода питна на  харчоблоці бак- 5, хім.- 5, овочі на нітрати- 5, 

пестициди-4, харчові продукти на  бак- 5. Змиви на БГКП- 100, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви- 65. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-104.  

Пісок на яйця гельмінтів-4. 

ІІ кв. 



    Територія 

 ДОТ 

«Світанок». 

Грунт на  паразитологічні - 1, 

мікробіологічні показники-1, 

 

червень 

 

    Пляж  ДОТ 

«Світанок». 

Вода водойм в місцях купання в ДОЗ  

за санітарно- хімічними -2, 

мікробіологічними показниками-2 

Червень  

    Всього: Вода бак-2,вода хім.-2, грунт на я/г -1, грунт 

мікробіологія -1.Вода в місцях купання  

сан.хім-2, мікробіологія-2. 

 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

№ 

з/п 

Район (місто) Найменування 

ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва відділення (стаціонару) Перелік лабораторних та 

інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

1. Чорнухи КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ » 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 

2  

Стоматологічнийкабінет 

ЦРЛ 

 

Змиви з 

епідемічнозначущихоб’єктів 

на санітарно-

показовімікроорганізми, в 

т.ч. потенційнізбудники ВЛІ 

–  10; Матеріал на 

стерильність –2;   

контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

червень 

 

 

 

 

 

2.  КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 

2  

Хірургічнийкабінет 

 

Змиви з 

епідемічнозначущихоб’єктів 

на санітарно-

показовімікроорганізми, в 

т.ч. потенційнізбудники ВЛІ 

–  10; Матеріал на 

стерильність –2;   

контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

червень 

 

 

 

 

 

3. Чорнухи КЗ 

«Чорнухинський 

.смт.Чорнухи 

Мележика -2 

МедичнаамбулаторіяЧорнухинська 

АЗПСМ  

Змиви з епідемічно значущих 

об’єктів на санітарно-

квітень 

 



ЦПМСД» показові мікроорганізми, в 

т.ч. потенційні збудники ВЛІ 

– 10(маніпуляційний 

кабінет); 

вода питна намікробіологічні 

показники-1, контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

4.  КЗ 

«Чорнухинський 

ЦПМСД» 

смт.Чорнухи 

Мележика -2 

Дитяча консультація Змиви з епідемічно значущих 

об’єктів на санітарно-

показові мікроорганізми, в 

т.ч. потенційні збудники ВЛІ 

– 10(кабінет щеплення); 

вода питна намікробіологічні 

показники-1, контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

квітень 

 

5. Чорнухинський 

район 

с.Мокиївка 

 

КЗ 

Чорнухинський 

ЦПМСД 

с.Мокиївка МокиївськаамбулаторіяАЗПСМ  вода питна намікробіологічні 

показники-1, 

Бак.контроль роботи сухо 

жаровихшаф – 5.  

Контамінація дез.розчин та 

антисептик-2. 

травень  

 

6. Чорнухинський 

район 

с.Мелехи 

КЗ 

Чорнухинський 

ЦПМСД 

с.Мелехи МелехівськаамбулаторіяАЗПСМ  вода питна намікробіологічні 

показники-1, 

Бак.контроль роботи сухо 

жаровихшаф – 5.  

Контамінація дез.розчин та 

антисептик-2. 

червень  

7. Чорнухинський 

район 

КЗ 

Чорнухинський 

ЦПМСД 

с.Вороньки ВороньківськаамбулаторіяАЗПСМ  вода питна намікробіологічні 

показники-1, 

Бак.контроль роботи сухо 

жаровихшаф – 5.  

Контамінація дез.розчин та 

антисептик-2. 

червень  

Всього Змиви – 40; Антисептик 

тадезрозчин  на 

контамінацію – 14; Змиви 

ІІ квартал 



та матеріал на 

стерильність -4; контроль 

роботи стерилізаційної 

апаратури - 15; вода питна 

на бак. дослідження – 5. 

 

Примітка1: моніторинговівідвідуваннядитячоговідділення по виявленнюхворих на ГВП проводятьсящотижнево. 

 

ІІІ квартал. 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Комунальний водогін смт.Чорнухи За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

2/1 липень  

2 Комунальний водогін смт.Чорнухи За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

2/1 серпень 

3 Сільський водогін с.Гільці За бактеріологічними 

показниками 

2 вересень 

4 Сільський водогін с.Кизлівка За  бактеріологічними 

показниками 

2 вересень 

5 Сільський водогін с. Харсіки За  бактеріологічними 

показниками 

2 вересень 

Всього: За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними 

показниками 

4/8 ІІІкв. 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Шахтний колодязь смтЧорнухи 

пр Колективний  2 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 липень 



2 Шахтний колодязь смтЧорнухи 

 вул. Гагаріна 13 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 липень 

3 Шахтний колодязь смтЧорнухи 

 вул. Стовпова 65 

 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 серпень 

4 Шахтний колодязь смтЧорнухи 

вул Колгоспна 5 

 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 серпень 

5 Шахтний колодязь с.Кизлівка 

вул Центральна 6 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 серпень  

6 Шахтний колодязь с.Кизлівка 

вул Ярова 10 

 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 серпень 

7  Шахтний колодязь с. Харсіки 

вул Молодіжна 25 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 вересень 

Всього: За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними 

показниками 

7/7 ІІІ кв. 

 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 

 

Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата виконання 

Чорнухинський район 

с.Харсіки 

пр. Мирний, 12 

Д/с “Ромашка” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на 

пестициди-1, харчові продукти на бак-1., Змиви на БГКП-20, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-15,  

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-7. 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

 

серпень 

Чорнухинський район 

с.Кизлівка 

ДНЗ “Сонечко” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

серпень 



вул.Центральна,77 Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на 

пестициди-1, харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-15,. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-9. 

 Пісок на яйця гельмінтів -1 

 

Чорнухинський район  

с.Кизлівка пр.. Шкільний,2 

Кизлівська ЗОШ 

І-ІІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-15.  Змиви на ієрсінії – 5. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-1. 

вересень 

Чорнухинський район 

с.Гільці вул. Молодіжна,9 

 

ДНЗ “Берізка” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на 

пестициди-1, харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-7. 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

вересень 

Чорнухинський район 

с.Гільці вул. Шкільна,1 

Гілецька ЗОШ І-

ІІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-15. Змиви на іерсінії-5. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-1. 

вересень 

Чорнухинський район 

с.Харсікивул.Мирний, 24 

 

Харсіцька ЗОШ 

І-ІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,, харчові 

продукти на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-15. Змиви на іерсінії-5. 

 Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-1. 

вересень 

Всього: Параметри мікроклімату -12 . 

Освітлення -60. 

Вода питна на  харчоблоці бак-6, хім.-6, овочі на нітрати-6, 

пестициди-,3 харчові продукти на  бак-6. Змиви на БГКП- 120, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-90Змиви на іерсінії  -20, 

ІІІ кв. 



Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-26.  

Пісок на яйця гельмінтів-3. 

 

Моніторингові відвідування (візити) в дитячих оздоровчих закладах 

 

№ 

з/п 

Район (місто) Найменування  

 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

об’єкту 

 

 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень кількість 

проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

1 Чорнухинський 

район 

ДОТ «Світанок». с . Городище Харчоблок,  

 

 

 

вода питна на 

санітарно-хімічні-1, мікробіологічні 

показники-1, 

 

липень   

 

    Територія 

 ДОТ 

«Світанок». 

Пісок на паразитологічні показники-1 липень   

 

    Пляж  ДОТ 

«Світанок». 

Вода водойм в місцях купання в ДОЗ  

за санітарно- хімічними -2, 

мікробіологічними показниками-2 

липень   

 

    Всього: Вода бак-1,вода хім-1, грунт на я/г -1. Вода 

в місцях купання  сан.хім-2, мікробіологія-

2. 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

№ 

з/

п 

Район (місто) Найменування ЛПЗ Адреса місця 

розташування 

Назва відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних 

та інструментальних 

досліджень, кількість 

проб 

Термін 

відвідуван

ь (візитів) 

1. Чорнухи КЗ «Чорнухинська 

ЦРЛ » 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 2  

Стоматологічнийкабінет 

ЦРЛ 

 

Змиви з 

епідемічнозначущихоб’єк

тів на санітарно-

показовімікроорганізми, в 

т.ч. потенційнізбудники 

липень 

 

 

 

 



ВЛІ –  10; Матеріал на 

стерильність –2;   

Бак.контроль роботи сухо 

жаровихшаф –5.   

вода питна на 

санітарно-хімічні - 1, 

мікробіологічні 

показники - 1, 

контамінація 

дез розчин та антисептик-

2 

 

 

 

 

2.  КЗ «Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 2  

Хірургічнийкабінет 

 

Змиви з 

епідемічнозначущихоб’єк

тів на санітарно-

показовімікроорганізми, в 

т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ –  10; Матеріал на 

стерильність –2;   

Бак.контроль роботи сухо 

жаровихшаф –5.   

вода питна 

намікробіологічні 

показники - 1, 

контамінація 

дез розчин та антисептик-

2 

липень 

 

 

 

 

 

 

3  КЗ «Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 14  

Терапевтичне відділення Змиви з епідемічно 

значущих об’єктів на 

санітарно-показові 

мікроорганізми, в т.ч. 

потенційні збудники ВЛІ 

– 20; вода питна 

намікробіологічні 

показники-1,контамінація 

дез розчин та антисептик-

2 

липень 

 

 



4  КЗ «Чорнухинська 

ЦРЛ»  

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 14  

Дитяче відділення Змиви з епідемічно 

значущих об’єктів на 

санітарно-показові 

мікроорганізми, в т.ч. 

потенційні збудники ВЛІ 

– 20; вода питна 

намікробіологічні 

показники-1,контамінація 

дез розчин та антисептик-

2 

серпень 

 

 

 

 

 

 

 

6  КЗ «Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухивул.Мележи

ка 14 

ЦСВ Контроль роботи 

стерилізаційної апаратури 

бак.-26,дез.засіб на АДР 

та % вміст АДР-2 

серпень 

7  КЗ «Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухивул.Мележи

ка 14 

Камерне відділення Контроль роботи 

дез.камери-15 

 

серпень 

8 Чорнухинськи

й район 

с.Гільці 

 

КЗ 

ЧорнухинськийЦПМ

СД 

с.Гільці ГілецькаамбулаторіяАЗП

СМ  

вода питна 

намікробіологічні 

показники-1, 

Бак.контроль роботи сухо 

жаровихшаф – 5.  

Контамінація дез.розчин 

та антисептик-2. 

вересень 

Всього Змиви – 20; Проби 

деззасобів на АДР та % 

вміст діючої речовини – 

2; Антисептик 

тадезрозчин  на 

контамінацію – 4; 

контроль роботи 

стерилізаційної 

апаратури - 26; 

контроль роботи 

дезкамери – 15; вода 

питна на бак. 

дослідження – 2. 

ІІІ 

квартал 



 

Примітка1: моніторинговівідвідуваннядитячоговідділення по виявленнюхворих на ГВП проводятьсящотижнево. 

ІVквартал 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський водогін с.Мокиївка За санітарно- бактеріологічними 

показниками 

2 жовтень 

 Всього   2 ІV кв. 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь с Вороньки 

вулСічкаря 5 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 грудень 

2.  Шахтний колодязь с Вороньки 

 вул. Очакова 10 

За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

1/1 грудень 

 Всього: За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 

2/2 ІV кв. 

 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 

 

 

Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарюванн

я 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконання 

Чорнухинський район 

с.Мокиївкавул.Центральна,7 

Мокиївський 

НВК 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5. 

жовтень 



Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-28. 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

 

смт.Чорнухи, 

вул.Центральна,49 

Чорнухинська 

ЗОШ І-ІІІст. 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-15. Змиви на іерсінії-5. Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-2. 

листопад 

смт.Чорнухи 

вул. Мележика, 10 

 

ДНЗ “Берізка” Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5 

.Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-27. 

листопад 

Чорнухинський район 

с.Вороньки вул. Перелета,1 

Вороньківськи

й НВК 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20,  

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-15, Змиви на іерсінії-5. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-37. 

грудень 

Чорнухинський район 

с.Мелехивул.Охріменка,72 

Мелехівський 

НВК 

Параметри мікроклімату -2 . 

Освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1.  Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-15. Змиви на іерсінії-5. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій-19. 

грудень 

Всього:  Параметри мікроклімату -10 . 

Освітлення -50. 

Вода питна на  харчоблоці бак-5, хім.-5 , овочі на нітрати-5, пестициди-

3, харчові продукти на  бак-5. Змиви на БГКП-100 , Обстеження 

зовн.серед. на я/г: змиви- 75. Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-113.  

Пісок на яйця гельмінтів-1. 

ІVкв. 

 

 



Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

№ 

з/п 

Район (місто) Найменування 

ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

1. Чорнухи КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ » 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 

2  

Стоматологічнийкабінет 

ЦРЛ 

 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів 

на санітарно-показовімікроорганізми, 

в т.ч. потенційнізбудники ВЛІ –  10; 

Матеріал на стерильність –2;   

контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

2.  КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 

2  

Хірургічнийкабінет 

 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів 

на санітарно-показовімікроорганізми, 

в т.ч. потенційнізбудники ВЛІ –  10; 

Матеріал на стерильність –2;   

контамінація 

дез розчин та антисептик-2 

жовтень 

 

 

 

 

5  КЗ 

«Чорнухинська 

ЦРЛ» 

смт.Чорнухи 

вул.Мележика 

14  

Харчоблок ЦРЛ Змиви з овочів  на ієрсінії - 5;  

Змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми (БГКП,) – 20, 

змиви на яйця гельмінтів, кишкові 

найпростіші - 15, 

Мікробіологічні  дослідження : 

харчові продукти -1 , визначення 

калорійності страв -1 (згідно 

закладки харчових продуктів). 

кулінарні вироби на якість термічної 

обробки – 1 

вода питна на 

санітарно-хімічні - 1, мікробіологічні 

показники - 1,Раптовеобстеження 

персоналу на кишковугрупуінфекцій.  

плодоовочева продукція на вміст 

пестицидів-1 та нітратів – 1, 

грудень 

 

 



 

Всього Змиви – 40; Антисептик та 

дезрозчин  на контамінацію – 4; 

Змиви та матеріал на стерильність 

-4; мікроклімат – 1; вода питна на 

бак. дослідження – 1; вода питна на 

хім. дослідження – 1; готовастрава 

на калорійність – 1, страва на 

термообробку – 1, страва на бак. 

показники – 1; овочі на нітрати – 1;  

овочі на пестициди – 1; змиви з 

овочіввовочесховищах на ієрсінії -

5; змиви на я/г  та 

кишковінайпростіші – 15;  раптове 

обстеження на кишкову групу 

інфекцій ~ 2. 

 

ІV квартал 

Примітка1: моніторинговівідвідуваннядитячоговідділення по виявленнюхворих на ГВП проводятьсящотижнево. 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Місце проживання вагітних жінок та дітей до 

3-х років 

                      На вміст нітратів по мірі надходження  

 

 

 

Моніторингові дослідження грунту  (мікробіологічні, паразитологічні показники) 

 Місце відбору проб Назва населеного 

пункту 

Період відбору Кількість проб  Визначаємі інгредієнти 



1 Пляж  ставок Лейбино , смт. Чорнухи Травнь 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

Мікробіологічні ( індекс ЛКП, 

ентерококов, сальмонел, 

титр,cl.perfringens) 

паразитологічні показники ( 

яйце глист, найпростіші) 

2 Пляж р.Удай с.Городище Травнь 

Червень 

Липень 

Серпень 

 Вересень  

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

 

-/- 

 

Всього: На протязі року 10/10  

 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промисловості, сільськогосподарські і побутові забруднення (хімічні 

показники та пестициди)бак.показники та паразитологічні дослідження. 

№ 

з/п 

Райони Строк доставки Кількість проб Місце відбору проб – номер 

створу 

Строк надсилання 

результатів 

1 Чорнухинський Травнь 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

5/5/1/2 

8/4/1/2 

8/6/1/2 

8/4/1/2 

8/4/1/2 

р. Удай, с.Городище ст.№1 3 дня 

2 Чорнухинський Травнь 

Червень 

Липень 

Серпень 

 Вересень 

5/5/1/2 

8/4/1/2 

8/6/1/2 

8/4/1/2 

8/4/1/2 

Ставок Лейбиносмт.Чорнухи ст№2 3 дня 

Всього:       1-3 кв 74/46/10/20 I-ІІІкв 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



1 смт.Чорнухи, житлова забудова по 

вул.Базарна №1, (зона можл. впливу 

Чорнухинської дільниці АТ "Пирятинський 

сир завод" 

пил, діоксид сірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний,аміак 

56(7 проб в місяць) Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

2 смт.Чорнухи, місце відпочинку населення 

вул. Центральна 

пил, діоксидсірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум 

непостійний. 

48(6 проб в місяць) Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Всього:              104            І-ІV кв. 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору. 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 Чорнухинський 1(8 за рік) смтЧорнухи Ставок «Лейбино» червень - вересень 2 рази на місяць 

2 

 
Чорнухинський 1(8 за рік) 

с Ковалі 
Р Многа червень - вересень 2 рази на місяць 

3 Чорнухинський 1(8 за рік) с.Городище р.Удай, червень - вересень 2 рази на місяць 

4 Чорнухинський 1(8 за рік) с. Піски р.Удай червень - вересень 2 рази на місяць 

  
 

  
  

 

 

Дані щодо проведеної санітарно-освітньої роботи серед населення 

                                                                     по Чорнухинському району в 2018р. 



 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва заходу 

Кількість, всього  

 

Термін 

 

 

Виконавці 

 

ТБ 

 

статті в 

місцеву пресу 

 

радіо 

 

1 

 

Забезпечити подання  в  місцеві ЗМІ 

інформаційних матеріалів наступної тематики: 

  

2 

 

10 

на протязі року  

Борсук Л.В. 

Кривчун В.В. 

 

1.1 Профілактика інфекційних захворювань  1 5 на протязі року Борсук Л.В. 

1.2 Профілактика паразитарних захворювань    2 -3 квартал --*-- 

1.3 Пропаганда здорового способу життя    2 на протязі року --*-- 

1.4 Профілактика неінфекційних захворювань та 

отруєнь 
   на протязі року 

--*-- 

1.5 

 

Щодо санітарно-епідемічної ситуації на 

об’єктах питного водопостачання та 

забезпечення якості питної води 

 1 2 на протязі року Борсук Л.В. 

КривчунВ.В. 

1.6 З інших питань    1 на протязі року --*-- 

2 Забезпечити інформування  ДУ «Полтавський 

ОЛЦ МОЗ України» по даному розділу роботи 

згідно листа № 04 – 02/1346 від 20. 10. 17. 

  

 

 щомісяця Кривчун  В.В. 

 


