
ПЛАН 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення 

Глобинського   районного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень   
на 2018 рік 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/п 

Найменування 

ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділе

ння 

(стаціо

нару) 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторинг

ових 

відвідувань 

(візитів) 

1. Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Глобине, тупік    

Лікарняний, 1 

Полого

ве 

відділе

ння   

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  -40 ; змиви на якість 

поточної дезінфекції – 20; повітря – 4 проб; вода на 

мікробіологічні показники – 1 проба; матеріал на стерильність –  3 

проб; обстеження персоналу на носійство стафілококу – 5, 

дезрозчини на відповідність  заданої  концентрації – 1, 

хім..контроль роботи стерилізаторів-10 .Інструментальні  

вимірювання параметрів мікроклімату: температура – 5, вологість 

-5; швидкість руху повітря – 5. 

Лютий 

Червень 

Серпень 

Листопад 

1раз                

в квартал 

2. Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Глобине, 

туп.Лікарняний, 1 

Хірургі

чне 

відділе

ння  

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  -30 ; змиви на якість 

поточної дезінфекції – 30; повітря – 4 проби; матеріал на 

стерильність – 3  проб, дезрозчини на відповідність  заданої  

концентрації – 1, хім..контроль роботи стерилізаторів - 10.                                 

Інструментальні  вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 6, вологість -6; швидкість руху повітря – 6. 

Березень 

Травень  

Серпень  

Листопад 

1 раз в 

квартал 

 

 

 



3. Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Глобине, 

туп.Лікарняний, 1 

Реанім

аційне 

відділе

ння 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  -10 ; змиви на якість 

поточної дезінфекції – 10; повітря – 2 проби; матеріал на 

стерильність – 2 проб,  дезрозчин  на відповідність  заданої  

концентрації – 1 Інструментальні  вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3, вологість -3; швидкість руху 

повітря – 3. 

Березень 

Травень  

Серпень 

Листопад  

1 раз в 

квартал 

4. Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Глобине, 

туп.Лікарняний, 1 

Харчоб

лок 

ЦРЛ 

Обстеження персоналу,роздаток на носійство St.aueus,кишкова 

група інфекцій визначення антибіотикорезистентності, стійкість 

мікроорганізмів до дезрозчинів.  

 Змиви на БГКП -10,  

кулінарних, кондитерських виробів на мікробіологічні показники 

- 2 

- страв на калорійність згідно закладки продуктів -3, кулінарних 

виробів на якість термообробки- 1, плодоовочевої продукції на 

вміст нітратів- 5, питної води на мікробіологічні показники -1,  

питної води на хімічні показники -1, змиви  з  овочів в  

овочесховищі  на  псевдотуберкульоз, ієрсініоз – 20. 

Березень  1 раз на рік 

5. Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Глобине, 

туп.Лікарняний, 1 

ЦСВ Контроль роботи парових стерилізаторів-20; 

Інструментальні  вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 6, вологість -6; швидкість руху повітря – 6.                                 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  -10 ; змиви на якість 

поточної дезінфекції – 10, повітря – 2 

Червень  

Грудень  

2 рази на  

рік 

6. Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

смт. Градизьк 

вул. Гвардійська, 

71 А 

Інфекц

ійне  

відділе

ння 

ЦРЛ 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  -20 ; змиви на якість 

поточної дезінфекції – 20;  матеріал на стерильність – 2 проби;   

дезрозчини на відповідність  заданої  концентрації – 2.  

Інструментальні  вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 5,    вологість -5; швидкість руху повітря -5.  

Лютий 

Жовтень  

 

 

 

1 раз в  

півріччя 



8. Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Глобине, 

туп.Лікарняний, 1 

Дитяче 

відділе

ння  

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  -20 ; змиви на якість 

поточної дезінфекції – 20; матеріал на стерильність –  2  проби;   

дезрозчини на відповідність  заданої  концентрації – 1, 

Інструментальні  вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 7, вологість -7; швидкість руху повітря – 7. 

Лютий 

Жовтень  

1 раз в 

півріччя  

 

9. 

 

Глобинська 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Глобине, 

туп.Лікарняний, 1 

Операц

ійний 

блок 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  -30 ; змиви на якість 

поточної дезінфекції – 20;   матеріал на стерильність – 6 проб;   

проби на якість передстерилізаційної очистки – 10  проб , 

дезрозчини на відповідність  заданої  концентрації – 2, хім. 

контроль роботи стерилізаторів - 10. Інструментальні  

вимірювання параметрів мікроклімату: температура – 2, вологість 

-2;   швидкість руху повітря – 2. 

Березень 

Травень 

Вересень 

Листопад 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Відвідування  (візити) та дослідження  в  дитячих навчальних закладах та  дитячих дошкільних закладах   

№  

з/п 

Найменування 

ДДЗ та ЗОШ 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Дата 

відвідувань 

Кратність  

2. Глобинська 

гімназія 

м. Глобине 

вул..Центральна, 240 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25,шум-10, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-10. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-4 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 80; змивів –

20, грунт -1,дітей (копрологія)- 80.Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби;кулінарних виробів на якість термообробки – 2 

проби;плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 4 проби;  питної 

води– 1проба.   

І кв. ІІІ кв.  2 рази на рік 



3. Глобинська І-ІІІ ст. 

ЗОШ № 5 

м. Глобине                           

вул. Г.Краснодона, 

2-а 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 12; вологість -12; швидкість руху повітря – 12); 

освітленості – 50 шум-10, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-10. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ;змиви на ієрсінії -4, питної води  - 2 проби. 

Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-3 

чол.                        Паразитологічні дослідження: дітей 

(копрологія)- 50,дітей(ентеробіоз) – 50; змивів –20, грунт -1.                       

Санітарно-гігієнічні дослідження: страв на калорійність згідно 

закладки продуктів   – 4 проби;кулінарних виробів на якість 

термообробки – 2 проби; питної води – 1проба; плодоовочевої 

продукції на вміст нітратів – 2 проби; плодоовочевої продукції на 

вміст пестицидів – 2  

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 

4. Глобинська І-ІІ ст. 

ЗОШ №4 

м.Глобине                        

вул. Центральна, 82 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 14; вологість -14; швидкість руху повітря – 14); 

освітленості – 70, шум-10, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-5. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ;змиви на ієрсінії -4, питної води - 2 проби. 

Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 

чол.                        Паразитологічні дослідження: дітей 

(копрологія)- 40,дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –20, грунт – 1.                          

Санітарно-гігієнічні дослідження: страв на калорійність згідно 

закладки продуктів – 4 проби;кулінарних виробів на якість 

термообробки – 2 проби; питної води– 1проба;  

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 

5. Глобинська ЗОШ 

№ 3 І-ІІ ст.   

м. Глобине вул. 

Гагаріна, 5 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 14; вологість -14; швидкість руху повітря – 14); 

освітленості – 20 шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 



кабінетах хімії-5. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ;змиви на ієрсінії -4, питної води - 2 проби. 

Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-

2чол.                    Паразитологічні дослідження: дітей 

(копрологія)- 40,дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –20, грунт – 1.                        

Санітарно-гігієнічні дослідження: страв на калорійність згідно 

закладки продуктів – 4 проби; кулінарних виробів на якість 

термообробки – 2 проби; питної води– 1проба;  

6. Градизька гімназія 

№ 1  

смт. Градизьк                        

вул. Тельмана, 65 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 14; вологість -14; швидкість руху повітря – 14); 

освітленості – 70 шум-10 , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-10. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ;змиви на ієрсінії -4, питної води - 2 проби. 

Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-4 

чол.                   Паразитологічні дослідження: дітей (копрологія)- 

40,дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –20, грунт – 1.                           

Санітарно-гігієнічні дослідження: страв на калорійність згідно 

закладки продуктів – 4 проби;кулінарних виробів на якість 

термообробки – 2 проби; питної води– 1проба;  

ІІкв. ІV кв. 2 рази на рік 

7. Пирогівська ЗОШ 

І-ІІІ ст 

с. Пироги                          

вул. Центральна,    

83-а 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-6. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –

20, грунт -1,дітей (копрологія)- 40.   Санітарно-гігієнічні 

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 



дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби;кулінарних виробів на якість термообробки – 2 

проби;плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби;  

8. Манжеліївська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

с. Манжелія,                        

вул. Партизанська, 

10 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25, шум-5 , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-10. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –

20, грунт -1,дітей (копрологія)- 40.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби;  кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби;  

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 

9. Івано Селищанська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

с. Іванове Селище 

вул..Центральна, 3 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-8. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –

20, грунт -1,дітей (копрологія)- 40.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби;  

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 

10. Зубанівська ЗОШ  

І-ІІІ ст 

с.Зубані,                                

вул. Центральна, 28 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25, шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 



проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-8.Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –

20, грунт -1,дітей (копрологія)- 40.    Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби;кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби 

11. Бугаївська ЗОШ    

І-ІІІ ст 

с. Бугаївка                          

пров. Шкільний, 1 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-7. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –

20, грунт -1,дітей (копрологія)- 40.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 

проби;плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби;  

ІІкв.  IVкв. 2 рази на рік 

12. Бабичівська ЗОШ І-

ІІІ ст 

с. Бабичівка                             

вул. Центральна, 23 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-7. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40; змивів –

І кв. ІІІ кв. 2 рази на  

рік 



20, грунт -1,дітей (копрологія)- 40.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 

проби;плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби;  ; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

13. В.Кринківська 

ЗОШ I-II cт 

с. Великі Кринки,                      

вул. П.Комуни, 1 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-5. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20 змивів –20, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 20.     Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

 І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 

14. Великокринківська 

ЗОШ I-III cт 

с. В.Кринки,                        

вул. Жовтнева, 112 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25, шум-10, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-10. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-3 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40 змивів –40, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 40.    Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 



плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

15. Шепелівська ЗОШ 

I-II cт 

с. Шепелівка  Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25, шум-3, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-2. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20 змивів –20, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 20.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

І кв. ІІІ кв. 2 рази на рік 

16. Святилівська ЗОШ 

I-III cт 

с. Святилівка,                     

вул. Шкільна,  2-а 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-5, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-8. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40 змивів –40, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 20.    Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

ІІ кв.  ІVкв. 2 рази на рік 

17. Опришківська 

ЗОШ I-III cт 

с. Опришки                             

вул. Центральна, 70 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-10, , повітря закритих приміщень (після 

І кв.  ІІІ кв. 2 рази на рік 



проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-5. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40 змивів –40, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 20.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

18. Пронозівська ЗОШ 

I-II cт 

с. Пронозівка                       

вул. Шкільна, 30 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25, шум-10, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-5 Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20 змивів –20, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 20.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

ІІ кв.  ІVкв. 2 рази на рік 

19. Кагамлицька ЗОШ 

I-II cт 

с. Кагамлик  Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25, шум-10 , , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-2. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

II кв. IVкв. 2 рази на рік 



персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-1 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20 змивів –20, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 20.   Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

20. Броварківська ЗОШ 

I-III cт 

с. Броварки,                          

вул. Шкільна, 3 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25, шум-10, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів, в 

кабінетах хімії-10. Мікробіологічні дослідження: кулінарних, 

кондитерських виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  - 20 ; питної води - 2 проби. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол. 

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 40 змивів –40, 

грунт -1,дітей (копрологія)- 40.             Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів – 4 

проби; кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 4 проби; 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

II кв. IVкв. 2 рази на рік 

21. Градизький  ДНЗ 

№ 4 

смт. Градизьк                        

вул. Тельмана, 50/5 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-4 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 30; змивів –

20, грунт – 2,пісок-2 дітей (копрологія)- 30, пісок-2. Санітарно-

гігієнічні дослідження: страв на калорійність, згідно закладки 

продуктів –6 проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 

проби; питної води– 1проба; плодоовочевої продукції на вміст 

нітратів – 2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 

2 проби. Інструментальні  вимірювання:  параметрів 

II кв. IVкв. 2 рази на рік  

 



мікроклімату ( температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху 

повітря – 4;), освітленості – 3, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2 

22. Градизький  ДНЗ 

№ 3 

смт. Градизьк,                     

вул. Пушкіна, 4 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4.. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-4 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 30; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 30, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 проби. 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3 шум-2, , повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

II кв. IVкв. 2 рази на рік  

 

23. Градизький  ДНЗ 

№ 2 

смт. Градизьк,                       

вул. Тельмана, 

38/134 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-4 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 30; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 30.              Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 проби. 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3 шум-3,. 

II кв. IVкв. 2 рази на рік  

 

24. Глобинський ДНЗ 

№ 1 

м. Глобине,                             Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

Ікв.  ІІІ кВ.  2 рази на рік  



вул. Виноградна, 17 30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-5 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 60; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 60, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба;  плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

 

25. Глобинський ДНЗ 

№ 3 

м. Глобине,                           

вул. Гагаріна, 7 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-5 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 30; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 30, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба;  плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

Ікв.  ІІІ кв.  2 рази на рік  

 

26 Глобинський ДНЗ 

№ 4 

м. Глобине,                              

вул. .Промислова, 12 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-4 чол.                      

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 30; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 30, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

Ікв.  ІІІкв.   2 рази на 

рік  

 



дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба;  плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3 шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

27. Великокринківський 

ДНЗ 

с. В.Кринки,                          

вул. Першотравнева, 

6 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 30; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 30, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба;  плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

Ікв. ІІІкв.  2 рази на рік  

 

28. Жуківський ДНЗ с. Жуки,                                    

вул. Пролетарська, 

21 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 20, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб; кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 

Ікв. ІІІкв.  2 рази на рік  

 



.Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

29. Манжеліївський 

ДНЗ 

с. Манжелія,                           

вул. Партизанська, 

20 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 20, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба;  плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

Ікв. ІІІкв.  2 рази на рік  

 

30. Броварківський 

ДНЗ 

с. Броварки,                            

вул. Комсомольська, 

25 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 20, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату ( 

температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3 шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

II кв. IVкв. 2 рази на рік  

 



31. Пронозівський ДНЗ с. Пронозівка,                          

вул. Шкільна, 42 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                       

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 20, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб; кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату               

( температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

II кв. IVкв. 2 рази на рік  

 

32. Опришківський 

ДНЗ 

с. Опришки,                                  

вул. Центральна, 48 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                   

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 20, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води– 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату                 

( температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

Ікв. ІІІкв. 2 рази на рік  

 

33. Пирогівський ДНЗ с. Пироги,    вул. 

Центральна, 23-а 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 30; 

питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                   

Ікв.  ІІІкв. 2 рази на рік  

 



Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20; змивів –20, 

грунт – 2, дітей (копрологія)- 20, пісок-2.  Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; питної 

води – 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 2 проби;  

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . Інструментальні  

вимірювання:  параметрів мікроклімату ( температура – 4;  вологість -

4;  швидкість руху повітря – 4;), освітленості – 3 шум-3, повітря 

закритих приміщень (після проведених ремонтних робіт, встановлення 

нових меблів-2. 

34. Устимівський ДНЗ с. Устимівка,                          

вул. Центральна, 3 

Мікробіологічні дослідження:  кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

30; питної води -2 проби; змивів на ієрсинії – 4. Обстеження 

персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій-2 чол.                       

Паразитологічні дослідження: дітей(ентеробіоз) – 20; змивів –

20, грунт – 2, дітей (копрологія)- 20, пісок-2. Санітарно-гігієнічні 

дослідження: страв на калорійність, згідно закладки продуктів –6 

проб;  кулінарних виробів на якість термообробки –2 проби; 

питної води – 1проба; плодоовочевої продукції на вміст нітратів – 

2 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 2 . 

Інструментальні  вимірювання:  параметрів мікроклімату                

( температура – 4;  вологість -4;  швидкість руху повітря – 4;), 

освітленості – 3, шум-3, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2. 

Ікв. ІІІкв. 2 рази на рік  

 



35. Градизька загально 

освітня школа 

інтернат  

смт. Градизьк,  

вул. Гвардійська, 

81/1 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-10, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-6.                               

Мікробіологічні дослідження: кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби;  змивів на санітарно-показові мікроорганізми  - 

20 ; питної води - 2 проби. Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-4 чол. Паразитологічні дослідження: 

дітей(ентеробіоз) – 80; змивів –20, грунт -1,дітей (копрологія)- 80.              

Санітарно-гігієнічні дослідження: страв на калорійність, згідно 

закладки продуктів – 4 проби;кулінарних виробів на якість 

термообробки – 2 проби; плодоовочевої продукції на вміст 

нітратів – 4 проби;  плодоовочевої продукції на вміст пестицидів – 

4 проби;  питної води– 1проба.   

II кв. IVкв. 2 рази на рік  

 

36. філія ПТУ-22 м.Глобине,                         

вул.Заводська, 204 

Інструментальні  вимірювання: параметрів мікроклімату: 

(температура – 10; вологість -10; швидкість руху повітря – 10); 

освітленості – 25 шум-10, повітря закритих приміщень (після 

проведених ремонтних робіт, встановлення нових меблів-2.                                       

Санітарно-гігієнічні дослідження: питної води – 1проба 

Ікв.  ІІІкв. 2 рази на рік  

 

 

 

                      Моніторингові відвідування (візити)  та дослідження  в закладах соціального захисту населення  

 № 

п/п 

Найменування  

об’єкта 

Адреса місця 

розташування 

Назва приміщень,в 

яких    проводяться 

дослідження 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

 

Кратність 

 

1. Будинок для 

одиноких та 

пристарілих 

громадян 

похилого віку 

с. Святилівка Харчоблок Мікробіологічні дослідження: - кулінарних, кондитерських 

виробів - 4 проби; - змивів на санітарно-показові 

мікроорганізми  питної води -2 проби.        

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

- питної води – 1проба; 

- кулінарні страви на калорійність , згідно закладки продуктів 

– 6 проб. 

- кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби.  

II кв. IVкв. 2 рази  

на рік 



- плодоовочевої продукції на вміст:  

- нітратів – 4 проби; 

- пестицидів – 2 проби; 

Інструментальні  вимірювання: 

параметрів мікроклімату:  

(температура – 4;  вологість -4; швидкість руху повітря – 4); 

 освітленості – 12. 

2. Будинок для 

одиноких та 

пристарілих 

громадян 

похилого віку 

с. Пронозівка  Харчоблок Мікробіологічні дослідження:  

- кулінарних, кондитерських виробів - 4 проби; 

- змивів на санітарно-показові          мікроорганізми  - 20 ; 

- змиви на ієрсиніоз- 4; 

- питної води -2 проби. 

 Санітарно-гігієнічні дослідження: 

- питної води – 1проба; 

- кулінарні страви на калорійність , згідно закладки продуктів 

– 6 проб. 

- кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби.  

- плодоовочевої продукції на вміст:  

- нітратів – 4 проби; 

- пестицидів – 2 проби; 

Інструментальні  вимірювання: 

параметрів мікроклімату:  

(температура – 4;  вологість -4; швидкість руху повітря – 4); 

 освітленості – 12. 

II кв. IVкв. 2 рази  

на рік 

3. Будинок для 

одиноких та 

пристарілих 

громадян 

похилого віку 

смт. Градизьк Харчоблок Мікробіологічні дослідження:  

- кулінарних, кондитерських виробів - 4 проби; 

- змивів на санітарно-показові          мікроорганізми  - 20 ; 

- змиви на ієрсиніоз- 4; 

- питної води -2 проби. 

 Санітарно-гігієнічні дослідження: 

- питної води – 1проба; 

- кулінарні страви на калорійність , згідно закладки продуктів 

– 6 проб. 

- кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби.  

-плодоовочевої продукції на вміст:  

- нітратів – 4 проби; 

- пестицидів – 2 проби; 

Інструментальні  вимірювання: 

параметрів мікроклімату:  

II кв. IVкв. 2 рази  

на рік 



(температура – 4;  вологість -4; швидкість руху повітря – 4); 

 освітленості – 12. 

4. Будинок для 

одиноких та 

пристарілих 

громадян 

похилого віку 

с. Гриньки Харчоблок Мікробіологічні дослідження:  

- кулінарних, кондитерських виробів - 4 проби; 

- змивів на санітарно-показові          мікроорганізми  - 20 ; 

- змиви на ієрсиніоз- 4; 

- питної води -2 проби. 

 Санітарно-гігієнічні дослідження: 

- питної води – 1проба; 

- кулінарні страви на калорійність , згідно закладки продуктів 

– 6 проб. 

- кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби.  

- плодоовочевої продукції на вміст:  

- нітратів – 4 проби; 

- пестицидів – 2 проби; 

Інструментальні  вимірювання: 

параметрів мікроклімату:  

(температура – 4;  вологість -4; швидкість руху повітря – 4); 

 освітленості – 12. 

II кв. IVкв. 2 рази  

на рік 

5. Будинок для 

одиноких та 

пристарілих 

громадян 

похилого віку 

с. Манжелія  Харчоблок Мікробіологічні дослідження:  

- кулінарних, кондитерських виробів - 4 проби; 

- змивів на санітарно-показові          мікроорганізми  - 20 ; 

- змиви на ієрсиніоз- 4; 

- питної води -2 проби. 

 Санітарно-гігієнічні дослідження: 

- питної води – 1проба; 

- кулінарні страви на калорійність , згідно закладки продуктів 

– 6 проб. 

- кулінарних виробів на якість термообробки – 2 проби.  

- плодоовочевої продукції на вміст:  

- нітратів – 4 проби; 

- пестицидів – 2 проби; 

Інструментальні  вимірювання: 

параметрів мікроклімату:  

(температура – 4;  вологість -4; швидкість руху повітря – 4);  

освітленості – 12. 

Ікв. ІІІкв. 2 рази  

на рік 

 



Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання  

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. м. Глобине, ККП 

вул. Космонавтів  

Водозабір №1  

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10-1проба 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

 

2. м. Глобине ККП, 

вул. Глоби 

Водозабір № 2 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

3. м. Глобине ККП, 

вул.Центральна 

Водозабір № 4 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

4. м. Глобине, 

вул. Сх.Кільцева, 15 мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

5. м. Глобине,  

вул. Центральна, 245 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

6. м. Глобине,  

вул.Промислова, 5 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 



7. с.  Семимогили,  

вул. Центральна, 11 мережа 

 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli)                             

Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

 

2 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

8. с. Шепелівка, вул. Садова, 7 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

9. м. Глобине,  

вул. Енгельса, 53 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

10. м. Глобине,  

вул.  Калинова, 86 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

11. с. Черевані,                           

вул. Центральна,109 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

12. м. Глобине,  

вул...Убийвовк, 22 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

13. м. Глобине,  

вул.  Гагаріна, 5 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 



14. м. Глобине ККП, 

вул. Полтавський шлях 

Водозабір № 15 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

15. м. Глобине, 

вул.Зигіна, 6 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

16. с. Кордубанове,                       

вул. Вишнева, 9 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

17. м. Глобине,  

вул. Аграрна, 33 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

18. с. Пироги,                                 

вул. Центральна, 98 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

19. с. Яроші, вул. Радгоспна. 43 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІкв. 

20. с. Пироги, вул. Кільцева, 28 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 



21. с. Жуки,                            

пров. Степовий, 10 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

22. с. Жуки, вул. Центральна, 37 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

23. с. Жуки, вул. Східна, 23 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

24. с. Новомосковське,                

вул. Виноградна, 45 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli)                                

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

25. с. Коломицівка, 

вул.Центральна, 22 

мережа 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

2 

 

2 

Ікв.  ІІІкв. 

26. смт. Градизьк,                        

вул. Київська, 18 

ККП, водозабір № 1 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

4 

 

4 

ІІкв.  ІVкв.. 

27. с. Великі Кринки 

вул. Центральна, 24 

ККП, водозабір № 2 

Мікробіологічні дослідження:  -питної води ( 

МАФАМ, колі – формні бактерії, ентерококи, E.coli) 

.Санітарно-гігієнічні дослідження:- питної води 

згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 –1проба. 

4 

 

4 

Ікв.  ІІІкв. 

 



Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  господарсько-питного водопостачання 

 №  

з/п 

Місце відбору проб Визначаємі інгредієнти Кількість 

проб 

Строк доставки 

1. с. Зубані,  (школа ), ш/к  МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

2 Ікв. ІІІкв. 

2 ФАП,  с. Зубані, ш/к МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

2 Ікв. ІІІкв. 

3. 

 

с. Зубані,  вул. Центральна, ш/к МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

2 Ікв. ІІІкв. 

4. с. В.Кринки,  ДНЗ, ш/к МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

                 2 ІІкв. ІІІкв. 

5. с. Шепелівка, тракторна бригада, 

ш/к 

МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

2 ІІкв. ІІІкв. 

 

6. 

с.Броварки,  мед амбулаторія, 

ш/к 

МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

 ІІкв. ІІІкв. 

7. с. Броварки, тракторна бригада, 

ш/к 

МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

2 ІІкв. ІІІкв. 



окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

8. с. Броварки, територія сільської 

ради, ш/к 

МАФАМ,  E.Coli, запах, смак та присмак, колірність,   

мутність, нітрити,  нітрати, сухий залишок,  перманганатна 

окислюваність, загальна жорсткість, водневий показник, 

хлориди, залізо загальне, фториди 

2 ІІкв. ІІІкв. 

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

 (хімічні показники та пестициди) 

1 р. Сухий 

Омельник 

Некрасово 

створ № 1 

м. Глобине 

  

1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число-

сапрофіти при Т 22о та 37о, індекс лактозопозитивних 

кишкових паличок,яйця геогельмінтів 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

2 р. Некрасово 

(авіамістечко) 

створ № 2 

м. Глобине 

  

1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

3 р. Сухий 

Омельник 

(Центральний) 

створ № 3 

м. Глобине 

  

1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

4 р. Сухий 

Омельник 

(Росія) 

створ № 4 

м. Глобине 

  

1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

5 Кременчуцьке 

водосховище  

створ № 5 

смт. Градизьк 

  

1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

6 Кременчуцьке 

водосховище  

створ № 6 

с. Липове  1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 



7 р. Хорол 

створ № 7 

с. Зубані  

  

1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

 

 

8 р. Псьол 

створ № 8 

с. Манжелія 1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

 

 

9 вхід до  р. Псел с. Попівка 1  проба запах,температура, прозорість, зважені речовини, рН, 

загальна жорсткість, залізо, хлориди, сульфати, аміак,   

нітрати, нітрити, марганець,  загальне мікробне число-

сапрофіти при Т 22о та 37о, індекс лактозопозитивних 

кишкових паличок, яйця геогельмінтів 

березень 

квітень 

червень 

вересень 

4 рази в рік 

 

 

 

 Дослідження поверхневих вод на холеру 

1. р.Сухий Омельник        (центр) м. Глобине Мікробіологічні дослідження води 

(ф.- 30):   – 8 

Червень - вересень  2 рази на місяць 

2. р.Сухий Омельник  (Некрасово) м. Глобине Мікробіологічні дослідження води 

(ф.- 30):  – 8 

Червень - вересень  2 рази на місяць 

3. р.Сухий Омельник (Росія) м. Глобине Мікробіологічні дослідження води 

(ф.- 30):  – 8 

Червень - вересень  2 рази на місяць 

4. Кременчуцьке водосховище смт.Градизьк Мікробіологічні дослідження води 

(ф- 30):   – 8 

Червень - вересень  2 рази на місяць 

5. Кременчуцьке водосховище с. Пронозівка Мікробіологічні дослідження  води 

(ф- 30):   – 8 

Червень- вересень  2 рази на місяць 

                                                    Моніторингові дослідження  проб (токсичні елементи, пестициди)  

 № 

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. с.Зубані  шахтний колодязь (школа ) на залишкові кількості пестицидів 2 Ікв. ІІІкв. 



2. Глобинський район 

с.В.Кринки ЗОШ,  шахтний колодязь 

на залишкові кількості пестицидів 2 Ікв. ІІІкв. 

3. с.В.Кринки ДНЗ шахтний колодязь на залишкові кількості пестицидів 2 Ікв. ІІІкв. 

 

 

4. 

 с.В.Кринки  вул. Шевченка шахтний 

колодязь 

на залишкові кількості пестицидів 2 Ікв. ІІІкв. 

5. с.Броварки тракторна бригада  шахтний 

колодязь 

на залишкові кількості пестицидів 2 ІІкв. VІкв. 

6. с.Броварки територія сільської ради шахтний 

колодязь 

на залишкові кількості пестицидів 2 ІІкв. ІVкв. 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря по Глобинському ройону  

№з/п Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. на межі санітарно-захисних зон промислових та 

сільськогосподарських підприємств, ТОВ «Глобинський 

біоенергетичний комплекс » 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки, аміак 

2 Ікв.ІІІкв. 

2. на межі санітарно-захисних зон промислових та 

сільськогосподарських підприємств ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат » 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки, аміак 

3 Ікв.ІІІкв. 

 

3. 

на межі санітарно-захисних зон промислових та 

сільськогосподарських підприємств ТОВ «Глобинський 

маслосирзавод » 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки, аміак 

 

3 

Ікв.ІІІкв. 

4. на межі санітарно-захисних зон промислових та 

сільськогосподарських підприємств  Глобинський 

переробний завод (соєвий ) 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

3 Ікв.ІІІкв. 

5. в житлових кварталах з інтенсивним рухом 

автотранспорту м. Глобине Автостанція  ВАТ 

«Полтаваавтотранс »вул..К.Маркса , 157 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 Ікв.ІІІкв. 

6. в житлових кварталах з інтенсивним рухом 

автотранспорту смт.Градизьк  Автостанція  ВАТ 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 ІІкв.VІкв. 



«Полтаваавтотранс » вул..Київська , 164 

7. в житлових кварталах з інтенсивним рухом 

автотранспорту м. Глобине  Автопарк ВАТ 

«Глобинський цукрозавод 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 Ікв.ІІІкв. 

8. на межі СЗЗ  АЗС розміщених в житловій забудовім. 

Глобине АЗС «Авіас » вул. К.Маркса 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 Ікв.ІІІкв. 

 

 

9. 

на межі СЗЗ АЗСрозміщених в житловій забудові 

м.Глобине АЗС   ПВП « Автотранс »   вул. Енгельса  ,61 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

 Ікв.ІІІкв. 

10. на межі СЗЗ АЗСрозміщених в житловій забудові 

м.Глобине АЗС  ВП   « Надежда » вул. Гагаріна ,2 

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 Ікв.ІІІкв. 

11. на межі СЗЗ  АЗС розміщених в житловій забудові         

с. В.Кринки АЗС «Авіас »  

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 Ікв.ІІІкв. 

12. на межі СЗЗ  АЗС розміщених в житловій забудові         

с. Манжелія АЗС «Авіас »  

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 Ікв.ІІІкв. 

13. на межі СЗЗ  АЗС розміщених в житловій забудові         

с. Жуки АЗС «Авіас »  

Пил, сірководень,  формальдегід, 

діоксид азоту, діоксид сірки 

2 Ікв.ІІІкв. 

Грунт 

1. Глобинський 

район 

Дитячий майданчик 

вул.Краснодону, 2-а 

м. Глобине Мікробіологічні дослідження:                       

грунт ( БГКП, клостридії,термофіли, 

сальмонели) – 4 проби.                    

Паразитологічні дослідження:                     

грунт – 4 проби                                      

Санітарно- хімічні показники:                          

грунт  ( рН, хлориди, амоній, нітрати, 

свинець, мідь, цинк) – 4 проби. 

Ікв. ІІІкв. 2 рази на рік 

2. Глобинський 

район 

Дитячий майданчик 

вул..Челюскіна 

м. Глобине Мікробіологічні дослідження:                     

грунт ( БГКП, клостридії,термофіли, 

сальмонели) – 4 проби.                    

Паразитологічні дослідження:                    

Ікв. ІІІкв. 2 рази на  рік 



грунт – 4 проби                                           

Санітарно- хімічні показники:                    

грунт  ( рН, хлориди, амоній, нітрати, 

свинець, мідь, цинк) – 4 проби. 

3. Глобинський 

район 

Дитячий майданчик 

вул..Центральна 

224 

м. Глобине Мікробіологічні дослідження:                     

грунт ( БГКП, клостридії,термофіли, 

сальмонели) – 4 проби.                                     

Паразитологічні дослідження:                         

грунт – 4проби                                               

Санітарно- хімічні показники:                       

грунт  ( рН, хлориди, амоній, нітрати, 

свинець, мідь, цинк) – 4 проби. 

Ікв. ІІІкв. 2 рази на  рік 

4. Глобинський 

район 

Дитячий майданчик 

вул. Полтавський 

шлях,18 

м .Глобине Мікробіологічні дослідження:                               

грунт ( БГКП, клостридії,термофіли, 

сальмонели) – 4 проби.                                        

Паразитологічні дослідження:                        

грунт – 4проби                                                   

Санітарно- хімічні показники:                           

грунт  ( рН, хлориди, амоній, нітрати, 

свинець, мідь, цинк) – 4 проби. 

Ікв. ІІІкв. 2 рази  на  рік 

5. Глобинський 

район 

Дитячий майданчик 

вул..Центральна, 15 

 

с .В.Кринки Мікробіологічні дослідження:                         

грунт ( БГКП, клостридії,термофіли, 

сальмонели) – 4 проби.                                      

Паразитологічні дослідження:                         

грунт – 4проби                                                  

Санітарно- хімічні показники:                        

грунт  ( рН, хлориди, амоній, нітрати, 

свинець, мідь, цинк) – 4 проби.  

Ікв. ІІІкв. 2 рази на   рік 

6. Глобинський 

район 

Дитячий майданчик 

вул..Центральна, 22 

 

смт. Градизьк Мікробіологічні дослідження:                     

грунт ( БГКП, клостридії,термофіли, 

сальмонели) – 4 проби.                                    

Паразитологічні дослідження:                          

грунт – 4проби                                              

Санітарно- хімічні показники:                     

грунт  ( рН, хлориди,  свинець, цинк) =4  

ІІкв.VІкв. 2 рази на   рік 



 


