
 

 План моніторингових досліджень які проводяться Козельщинському РЛВ Горішньоплавнівського МВПЛД  

ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів                                                

 

 

. План моніторингових досліджень питної води централізованого господарсько-питного водопостачання  

 

№   
з/п  

Місце відбору проб, адреса  Мета дослідження  Кількість проб  

Бак./сан.хім. 
Термін  

 Водогони  

Козельщинського району  
  

№ 

з/п 

Район  Найменува

ння ЛПЗ 

Адреса 

місця 

розташува

ння 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторинго

вих 

відвідувань 

(візитів) 

1. Козельщинсь

кий район 

ЦРЛ смт.Козе 

льщина 

вулиця 

Монастирс

ька, 20 

хірургічно-

гінекологічне 

відділення 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 40; 

Повітря – 6 проб,матеріал на стерильність – 4, 

контроль роботи сухожарової шафи:бакконтроль – 

1,хімконтроль – 1;визначення стійкості 

мікроорганізмів до дезрозчинів та 

антибіотикорезистентності. 

Обстеження персоналу на носійство стафілококу 

Березень  

Травень 

Серпень 

Листопад 

 

 

1 раз на  рік 

1 раз в 

квартал 

    Хірургічно-

травматологічн

ий кабінет, 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10; 

Повітря – 2 проби, 

матеріал на стерильність – 2, 

 

Обстеження персоналу на носійство стафілококу  

 

Березень  

Травень 

Серпень 

Листопад 

1 раз на рік 

1 раз в 

квартал 

 

 

    Автоклавна Контроль роботи автоклаву: бакконтроль -2; Змиви 

на санітарно-показові мікроорганізми – 10 

лютий  

липень 

2 рази на рік 

    Дезкамера Контроль роботи дезкамери: бакконтроль – 1; лютий  

липень 

2 рази на рік 



1  ККП „Водоканал” смт. Козельщина  

 

1) Свердловина №1 вул.Миру 

2) Свердловина №2 вул.Радгоспна 

3) Свердловина №3 вул.Суворова 

4) Свердловина №4 вул.Дружби, 33 

5) Свердловина №5 вул.Остроградського, 229 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

 

 

2\2 

2\2 

2\2 

2\2 

2\2 

 

2 рази на рік 

2  КП «Галещина» смт.Нова-Галещина, свердловина 

комунального водогону 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

2\2 1 раз на рік 

3  Бреусівська сільська рада с.Бреусівка свердловина 

сільського водогону вул.О.Гончара 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

2\2  
ІІ, ІV квартал 

4  ПОСП „Відродження”, свердловина сільського 

водогону с.Оленівка 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

2\2  

ІІ, ІV квартал 



-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

5  Громадське об'єднання «Добротворці плюс» 

с.Пригарівка, сільський водогін 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

2\2  
І, ІІІ квартал 

6  Громадське об’єднання «Добротворці плюс» 

с.Сушки, сільський водогін 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

2\2        І, ІІІ квартал 

7  Обслуговуючий кооператив «Джерело 2016» 

с.Пашківка, сільський водогін 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

2\2  

       І, ІІІ квартал 



-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

8  Кооператив „Ганівське водопостачання” 

с.Лутовинівка, сільський водогін вул.Курченко 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

2\2  

II, IV квартал 

9 Кооператив „Ганівське водопостачання” 

с.Лутовинівка, сільський водогін вул.Короленка 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; 

-загальні колі-форми; 

-Е.Coli; 

-ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при тем-рі +20* і + 60* 

-присмак; 

-кольоровість; мутність  

-рН; 

-  нітрати  

-хлориди, сульфати 

- залізо, загальна жорсткість 

2\2  

II, IV квартал 

 

 

. План моніторингових досліджень дитячих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Козельщинського  району   



№з/

п 

Район 

(місто) 

Наймену-вання  

ДДЗ та ДНЗ  

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингов

их 

відвідувань 

(візитів) 

1 Козельщан

ський 

район 

Козельщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

смт.Козельщина, 

вул.Горького,10А 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Березень  1 раз на рік 

2 Козельщан

ський 

район 

Солоницька ЗОШ І-

ІІ ст. 

с.Солониця Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Березень  1 раз на рік 

3 Козельщан

ський 

район 

Новогалещинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

смт.Нова-Галещина, 

вул.Шкільна, 1 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Березень  1 раз на рік 

4 Козельщан

ський 

Василівська ЗОШ І- с.Василівка Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 
Березень  1 раз на рік 



район ІІ ст. - температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

5 Козельщан

ський 

район 

Мануйлівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

с.Мануйлівка Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Вересень 1 раз на рік 

6 Козельщан

ський 

район 

В.Вакулівська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

с.Вакулівка Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Вересень 1 раз на рік 

7 Козельщин

-ський р-н 

Бреусівська ЗОШ І-

ІІІ ст. 

с.Бреусівка, 

вул.О.Гончара, 62 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Квітень 1 раз на рік  



8 Козельщин

-ський р-н 

Пригарівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.  

с.Пригарівка, 

вул.Гагаріна, 6 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10, освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Квітень 1 раз на рік  

9 Козельщин

-ський р-н 

Лутовинівська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

с.Лутовинівка, 

вул.Короленка, 24 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,  освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Березень  1 раз на рік  

10 Козельщин

-ський р-н 

Сушківська ЗОШ І-

ІІ ст. 

с.Сушки, 

вул. Куйбишева, 63 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10,   освітленість 

 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

Квітень  1 раз на рік  

11 Козельщин

-ський р-н 

Оленівська ЗОШ І-

ІІІ 

с.Оленівка Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10, освітленість 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в класі – 10 

- обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 3  

Вересень  



            - пісок на я/г – 1  

- - питна вода – 1  

12 Козельщин

-ський р-н 

Козельщинський 

д/с«Дзвіночок» 

смт. Козельщина, 

вул. Партизанська,7 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в груповій - 10 

- питна вода-1 

- обстеження працівників кухні на кишкову 

групу інфекцій – 3  

Паразитологічні дослідження: 

- змиви сантехобладнання та 

меблів - 10 

- пісок на я/г з дитячих Майданчиків – 1\1 

Березень  1 раз на рік  

13 Козельщин

-ський р-н 

Н-Галещинський 

д/с«Сонечко» 

смт.Н.Галещина, 

вул.Центральна,137 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в груповій - 10 

- питна вода-1 

- обстеження працівників кухні на кишкову 

групу інфекцій – 3  

Паразитологічні дослідження: 

- змиви сантехобладнання та 

меблів - 10 

- пісок на я/г з дитячих Майданчиків – 1\1 

Березень  1 раз на рік 

14 Козельщин

-ський р-н 

Лутовинівський д/с 

«Ромашка» 

с.Лутовинівка, вул. Миру, 

14 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в груповій - 10 

- питна вода-1 

- обстеження працівників кухні на кишкову 

групу інфекцій – 3  

Паразитологічні дослідження: 

- змиви сантехобладнання та 

меблів - 10 

Березень  1 раз на рік 
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- пісок на я/г з дитячих Майданчиків – 1\1 

15 Козельщин

-ський р-н 

Бреусівський д/с 

«Сонечко» 

с.Бреусівка, вул.О.Гончара, 

63 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в груповій - 10 

- питна вода-1 

- обстеження працівників кухні на кишкову 

групу інфекцій – 3  

Паразитологічні дослідження: 

- змиви сантехобладнання та 

меблів - 10 

- пісок на я/г з дитячих Майданчиків – 1\1 

Квітень 1 раз на рік 

16 Козельщин

-ський р-н 

Пригарівський д/с 

«Вишенька» 

с. Пригарівка, вул. 

Гагаріна, 6 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в груповій - 10 

- питна вода-1 

- обстеження працівників кухні на кишкову 

групу інфекцій – 3  

Паразитологічні дослідження: 

- змиви сантехобладнання та 

меблів - 10 

- пісок на я/г з дитячих Майданчиків – 1\1 

Квітень 1 раз на рік 

17 Козельщин

-ський р-н 

Оленівський д/с 

«Чебурашка» 

с. Оленівка, вул. 

Молодіжна, 4а 

Інструментальні вимірювання 

мікроклімату в приміщеннях: 

- температура-10 

- вологість-10 

Мікробіологічні дослідження: 

- змиви на санітарно-показові 

мікроорганізми в груповій - 10 

- питна вода-1 

- обстеження працівників кухні на кишкову 

групу інфекцій – 3  

 

Вересень 1 раз на рік 



 Місце забору проб Мета дослідження Кількість проб в 

місяць  

Термін 

1  Козельщанський район, 

смт.Нова-Галещина (вода питна з 

шахтних колодязів) 

Мікробіологічні показники: загальні колі 

форми,  E.coli, ентерококи, патогенні  

ентеробактерії 

5   Щоквартально  

 

 

 

Санітарно-гігієнічні показники:  запах, 

кольоровість, каламутність,   присмак;   

водневий показник, загальна жорсткість, сухий 

залишок, сульфати, хлориди,  аміак, нітрати,  

залізо, нафтопродукти, фенол                       

Пестициди 

5 

 

 

                  1 

 

                                                                              Моніторингові дослідження атмосферного повітря    

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість  точок/проб Термін 

1 смт. Козельщина  житлова забудова по  

вул. Остроградського  (зона можливого 

впливу  Козельщинського цеглового заводу)                         

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, формальдегід,    

1/18   1,3  квартал 

2 смт. Козельщина  житлова забудова по 

 вул. Остроградського  (зона можливого 

впливу  автотранспорту) 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, формальдегід,   

1/18  1 ,3 квартал 

3.  смт. Нова Галещина житлова забудова по 

 вул. Жовтнева   (зона можливого впливу  

автотранспорту ПрАТ «Полтавський ХПП) 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, формальдегід 

1/18 2, 4 квартал 

 

4. 

 

 

смт. Нова Галещина житлова забудова по 

 вул. Фрунзе  (зона можливого впливу  

машзаводу) 

 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, формальдегід 

 

1/18 

 

2,4 квартал 

 

План моніторингових досліджень ґрунту   

№/п Місце забору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



1 Н-Галещинський д/с«Сонечко»  

ігровий майданчик     

смт.Н.Галещина, вул.Центральна,137 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, 

БГКП, титр клостридій, сальмонела, 

кількість термофільн. бактерій 

3  

Травень  

 
Паразитологічні показники; яйця 

гельмінтів 
          3  

Травень  

 

2 Козельщинський  д/с«Дзвіночок»  

ігровий майданчик     

смт. Козельщина, 

вул. Партизанська,7                   

Мікробіологічні показники: МАФАМ, 

БГКП, титр клостридій, сальмонела, 

кількість термофільн. бактерій 

3 

 

 

                               Липень  

Паразитологічні показники; яйця 

гельмінтів    
3 

 

 

 

                               Липень  

  


