
ПЛАН 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх, дитячих  

навчальних та оздоровчих закладів, закладів соціального забезпечення  

по м. Кременчуку на  2018 рік  

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Найменуван

ня ЛПЗ 

Адреса місця 

розташуванн

я 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб  

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторинг

ових 

відвідувань 

(візитів) 

1 м.Кремен

чук 

І міська 

лікарня 

вул. лікаря 

Овксентія 

Богаєвського, 

60/1 

Відділення 

хірургічного 

профілю 

(хірургічне, 

отоларингологіч

не, 

офтальмологічне

), ЦСВ, 

відділення 

реанімації та 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 60; санітарно-паразитологічні 

дослідження - 60;  матеріал та інструментарій 

на стерильність – 4 комплекти; дез. розчини на 

контамінацію -10; повітря – 4 точки;  контроль 

роботи сухожарової шафи: бакконтроль-4, 

автоклавів – бак контроль -3; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–30; обстеження персоналу на бактеріальне 

носійство  патогенного  стафілококу  — 10 осіб 

(щоквартально)  

Березень 

Червень 

Вересень 

Листопад  

 

 

1 раз 

у квартал 

 



анестезіології Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 5;  вологість – 5, 

швидкість руху повітря – 5. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 5 

Листопад 

 

1 раз на рік 

 

   вул.І.Мазепи, 

26 

Поліклінічне 

відділення з 

денним 

стаціонаром 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 30 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження 30; дез.розчини 

на контамінацію – 3. 

Травень   

Жовтень 

1 раз в 

півріччя 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

швидкість руху повітря – 3. 

Жовтень  1 раз в рік 

2 м.Кремен

чук 

ІІ міська 

лікарня  

вул. Генерала 

Манагарова,7 

 

 

Відділення 

хірургічного 

профілю 

(хірургічне,урол

огічне 

гінекологічне), 

пологове, ЦСВ  

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 60; санітарно-паразитологічні 

дослідження - 60; повітря – 4 точки; матеріал 

та інструментарій на стерильність – 4 

комплекти; дез. розчини на контамінацію -10; 

бакконтроль роботи сухожарової шафи - 4, 

автоклавів – 3; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–30; обстеження персоналу на бактеріальне 

носійство  патогенного  стафілококу  — 10 осіб  

Лютий 

Квітень 

Липень 

Жовтень  

1 раз 

у квартал 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 5;  вологість – 5, 

швидкість руху повітря – 5. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 5 

Жовтень  1 раз на рік 

 



Харчоблок Змиви на БГКП – 10; санітарно-

паразитологічні дослідження – 10, калорійність 

готових страв – 2 проби, готові кулінарні 

вироби на мікробіологічні показники – 2 

проби; на якість термічної обробки –  2 проби; 

вода – 1 проба на мікробіологічні показники (1 

раз на рік квітень). 

Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 5 осіб (щоквартально) 

Лютий 

Квітень 

Липень 

Жовтень  

1 раз 

у квартал 

3 м.Кремен

чук 

КНМП 

«Лікарня 

інтенсивного 

лікування 

«Кременчуць

ка»» 

 

вул. Павлова, 

2 

Відділення 

хірургічного 

профілю 

(операційний 

блок, 

хірургічне,травм

атологічне, 

нейротравма-

тологічне, 

реанімаційне), 

травмпункт, 

інфекційне 

відділення 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми 

– 60; санітарно-паразитологічні дослідження - 

60;  матеріал та інструментарій на стерильність 

– 4 комплекти; дез. розчини на контамінацію -

10; повітря – 4 точки;  контроль роботи 

сухожарової шафи: бакконтроль-4, автоклавів 

– бак контроль -3; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–30; обстеження персоналу на бактеріальне 

носійство  патогенного  стафілококу  — 10 осіб    

( щоквартально) 

  

Березень 

Червень 

Вересень 

Листопад  

 

 

1 раз 

у квартал 

 

    Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 5;  вологість – 5, 

швидкість руху повітря – 5. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 5 

Червень 

 

1 раз на рік  



4 м.Кремен

чук 

Міська  

дитяча 

лікарня 

вул. Павлова, 

16 

 

 

 

Операційний 

блок (після 

реконструкції);  

Відділення 

хірургічного 

профілю 

(реанімаційне,  

хірургічне,травм

атологічне) 

ЦСВ, інфекційне 

відділення  

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми 

24 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 60 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 60; повітря  – 4 

точки; матеріал та інструментарій на 

стерильність – 4 комплекти; дез. розчини на 

контамінацію – 10; контроль роботи 

сухожарової шафи: бакконтроль-4, автоклавів 

– бак контроль -3; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–30; обстеження персоналу на бактеріальне 

носійство  патогенного  стафілококу  — 10 осіб  

Січень  

 

Березень 

Червень 

Вересень 

Листопад  

 

1 раз 

у квартал 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

січень 

 

1 раз на рік 

 

    Пральня, 

дезкамера 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми 

-10;  санітарно-паразитологічні дослідження 

10; дез. розчини на контамінацію – 2. 

 Вересень  1 раз на рік 

    Харчоблок Змиви на БГКП – 10; санітарно-

паразитологічні дослідження – 10, калорійність 

готових страв -2, готові кулінарні вироби на 

мікробіологічні показники – 2 проби, на якість 

термічної обробки -  2 проби; вода на 

мікробіологічні показники – 1 проба (1 раз на 

рік, червень). Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову групу інфекцій 5 осіб 

(щоквартально) 

Березень 

Червень 

Вересень 

Листопад  

1 раз 

у квартал 

 

5 м.Кремен Міський Вул.Майора Відділення Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

Березень 1 раз 



чук пологовий 

будинок 

Борищака, 

20/2 

закладу, ЦСВ мікроорганізми– 60 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 60;  матеріал та 

інструментарій на стерильність – 4 комплектів; 

дез. розчини на контамінацію -10; повітря – 4 

точки;  контроль роботи сухожарової шафи: 

бак контроль - 4, автоклавів – 3; проби на 

якість передстерилізаційної очистки –30; 

обстеження персоналу на бактеріальне 

носійство  патогенного  стафілококу  — 10 осіб  

Червень 

Вересень 

Листопад  

у квартал 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 5;  вологість – 5, 

швидкість руху повітря – 5. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 5 

Березень 

Вересень  

1 раз в 

півріччя 

    Харчоблок  Змиви на БГКП – 10; санітарно-

паразитологічні дослідження – 10, калорійність 

готових страв -2, готові кулінарні вироби на 

мікробіологічні показники – 2 проби, на якість 

термічної обробки 2 проби; вода на 

бактеріологічні показники – 1 проба (1 раз на 

рік, червень), Обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову групу інфекцій 5 осіб 

(щоквартально) 

Березень 

Червень 

Вересень 

Листопад  

1 раз 

у квартал 

 

6 м.Кремен

чук 

КНМП 

«Лікарня 

«Придніпровс

ька» 

Пров.Павловс

ький,1/4 

Відділення 

хірургічного 

профілю 

(хірургічне,гінек

ологічне, 

оперблок),  ЦСВ  

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 40 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 40; повітря  – 3 

точки; матеріал та інструментарій на 

стерильність – 3 комплекти; дез. розчини на 

контамінацію - 10; контроль роботи 

сухожарової шафи: бакконтроль-4, автоклавів 

– бак контроль -2; проби на якість 

передстерилізаційної очистки –30; обстеження 

персоналу на бактеріальне носійство  

Березень 

Червень 

Вересень 

Листопад  

 

 

1 раз 

у квартал 

 



патогенного  стафілококу  — 10 осіб  

    Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

Липень 

 

1 раз в рік 

 

7 м.Кремен

чук 

Лікарня 

відновного 

лікування 

пров.Л.Толсто

го,1а 

Централізований 

харчоблок  

Змиви на БГКП – 10; санітарно-

паразитологічні дослідження – 10, калорійність 

готових страв -3, готові кулінарні вироби на 

мікробіологічні показники – 3 проби, якість 

термічної обробки – 3 проби; вода – 1 проба на 

мікробіологічні показники (1 раз на рік, 

ліпень). 

Лютий 

Травень 

Липень 

Жовтень  

1 раз 

у квартал 

8 м.Кремен

чук 

Кременчуцьк

ий обласний 

онкологічний 

диспансер 

Вул.Богаєвськ

ого,60/1 

Стаціонар Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 10; санітарно-паразитологічні 

дослідження - 10; повітря  – 2 точки; матеріал 

та інструментарій на стерильність – 2 

комплекти; дез. розчини на контамінацію – 4; 

контроль роботи сухожарової шафи: 

бакконтроль-2, автоклавів – бак контроль -2; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–10; обстеження персоналу на бактеріальне 

носійство  патогенного  стафілококу  — 5 осіб  

Лютий 

Травень 

Липень 

Жовтень  

1 раз 

у квартал 

 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2;  вологість – 2, 

швидкість руху повітря – 2. 

Інструментальні вимірювання освітленості – 2 

Серпень  1 раз в рік 

 

9 м.Кремен

чук 

Кременчуцьк

ий обласний 

протитуберку

льозний 

диспансер  

Вул. Івана 

Мазепи,14 

Стаціонар Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 20 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 20; повітря  – 2 

точки; матеріал та інструментарій на 

стерильність – 2 комплекти; дез. розчини на 

контамінацію – 6; контроль роботи 

Квітень 

Вересень 

 

1 раз в 

півріччя 

 



сухожарової шафи: бакконтроль-2, автоклавів 

– бак контроль -2;  

    Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3; 

швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

Квітень 

 

1 раз в рік 

 

    Харчоблок  Змиви на БГКП – 10; санітарно-

паразитологічні дослідження – 10, калорійність 

готових страв -2, готові кулінарні вироби на 

мікробіологічні показники – 2проби, на якість 

термічної обробки – 2 проби; вода на 

мікробіологічні показники – 1 проба (1 раз на 

рік, квітень). 

Лютий 

Квітень 

Вересень 

Листопад  

1 раз 

у квартал 

 

10 м.Кремен

чук 

 

Кременчуцьк

ий обласний 

госпіталь  

інвалідів 

війни   

Вул.І.Сердюк

а,23/1 

ЦСВ   Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 20 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 20; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 2 комплекти; 

дез. розчини на контамінацію – 4; контроль 

роботи сухожарової шафи: бакконтроль-2, 

автоклавів – бак контроль -2; 

Травень 

Листопад  

1 раз в 

півріччя 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 4;  вологість – 4, 

швидкість руху повітря – 4. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 4 

Травень  1 раз в рік 

Харчоблок Змиви на БГКП – 10; санітарно-

паразитологічні дослідження – 10, калорійність 

готових страв -2, готові кулінарні вироби на 

мікробіологічні показники – 2 проби, на якість 

термічної обробки – 2 проби, вода на 

мікробіологічні показники – 1 проба  

Березень 

Травень 

Вересень 

Листопад        

1 раз на рік, 

травень). 

1 раз 

у квартал 



11 м.Кремен

чук 

КНМП  

«ЦПМСД 

№1» 

 

вул.І.Мазепи, 

26  

Маніпуляційний 

кабінет денного 

стаціонару, 

кабінет щеплень  

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 10 проб;  санітарно-

паразитологічні дослідження 10; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 1 комплект; 

дез. розчини на контамінацію – 4. 

Травень  

Жовтень  

1 раз в 

півріччя 

12 м.Кремен

чук 

КНМП  

«ЦПМСД 

№2» 

 

вул. Генерала 

Манагарова,7 

 

Маніпуляційний 

кабінет денного 

стаціонару, 

кабінет щеплень 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 10 проб;  санітарно-

паразитологічні дослідження 10; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 1 комплект; 

дез. розчини на контамінацію – 4. 

Травень  

Жовтень 

1 раз в 

півріччя 

13 м.Кремен

чук 

КНМП  

«ЦПМСД 

№3» 

просп.Лесі 

Українки,80 

амбулаторії 

сімейної 

медицини №1 

(пр. Лесі 

Українки, 80,  

№9 (вул. Олеся 

Древаля, 101), 

№10(квт.278,13б 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 30 проб;  санітарно-

паразитологічні дослідження 30; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 3 комплекти; 

дез. розчини на контамінацію – 6. 

Травень  

Жовтень  

1 раз в 

півріччя 

14 м.Кремен

чук 

Дитяча 

стомато-

логічна 

поліклініка 

Пр..Свободи 

26/41 

Хірургічне, 

терапевтичне 

відділення, ЦСВ  

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 20 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 20; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 2 комплекти; 

дез. розчини на контамінацію -6; контроль 

роботи сухожарової шафи: бакконтроль-1, 

автоклавів – бак контроль -1; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–20, обстеження персоналу хірургічного 

відділення на бактеріальне носійство  

патогенного  стафілококу  — 5 осіб 

Червень 

листопад  

1 раз в 

півріччя 



    Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

Листопад   1 раз в рік 

15 м.Кремен

чук 

І 

стоматологічн

а поліклініка  

 

Вул.Київ-

ська,14 

Хірургічне, 

терапевтичне, 

відділення, ЦСВ 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 20 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 20; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 2 комплекти; 

дез. розчини на контамінацію - 6; контроль 

роботи сухожарової шафи: бакконтроль-2, 

автоклавів – бак контроль -2; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–20, обстеження персоналу хірургічного 

відділення на бактеріальне носійство  

патогенного  стафілококу  — 5 осіб 

Червень 

Листопад 

1 раз в 

півріччя 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

Листопад   1 раз в рік 

16 м.Кремен

чук 

ІІ 

стоматологічн

а поліклініка 

 

Пр..Лесі 

Українки,4 

Хірургічне, 

терапевтичне, 

відділення, ЦСВ 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 20 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 20; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 2 комплекти; 

дез. розчини на контамінацію - 6; контроль 

роботи сухожарової шафи: бакконтроль-1, 

автоклавів – бак контроль -1; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–20, обстеження персоналу хірургічного 

відділення на бактеріальне носійство  

патогенного  стафілококу  — 5 осіб 

Червень 

Листопад 

1 раз в 

півріччя 



Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

Листопад   1 раз в рік 

17 м.Кремен

чук 

ІІІ 

стоматолоігчн

а поліклініка  

 

Вул.Троїцька,

2 

Хірургічне, 

терапевтичне, 

відділення, ЦСВ 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 20 проб; санітарно-

паразитологічні дослідження - 20; матеріал та 

інструментарій на стерильність – 2 комплекти; 

дез. розчини на контамінацію -6; контроль 

роботи сухожарової шафи: бакконтроль-1, 

автоклавів – бак контроль -1; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–20, обстеження персоналу хірургічного 

відділення на бактеріальне носійство  

патогенного  стафілококу  — 5 осіб 

Червень 

Листопад 

1 раз в 

півріччя 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

Листопад   1 раз в рік 

18 м.Кремен

чук 

АТ «МСЧ 

«Нафто-

хімік» 

Вул.Свіштовс

ька,3 

Хірургічне, 

гінекологічне 

відділення, 

ЦСВ 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на 

умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми– 30; санітарно-паразитологічні 

дослідження - 30; матеріал та інструментарій 

на стерильність – 2 комплекти; дез. розчини на 

контамінацію -6; контроль роботи сухожарової 

шафи: бакконтроль-1, автоклавів – бак 

контроль -1; 

проби на якість передстерилізаційної очистки 

–20 

Липень 

Грудень  

1 раз в 

півріччя 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  вологість – 3, 

Грудень  1 раз в рік 



швидкість руху повітря – 3. 

Інструментальні вимірювання освітленості - 3 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання м. Кременчука 

№  

з/

п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

пробна 

рік 

Термін 

1 Комунальний водогін  м. Кременчука:   санітарно-хімічні,  мікробіологічні  та паразитологічні показники: 

1.1 ВОС на виході (РЧВ-5000), с. В.Терешківка* Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та присмак, 

кольоровість, каламутність, рН,  хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний, 

перманганатна окиснюваність, амоній, нітрити,  поверхнево-активні речовини аніонні, 

нітрати, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, 

фториди, поліфосфати, нафтопродукти, марганець, хлороформ, (мідь, цинк, свинець, 

алюміній, молібден, миш'як, селен, кадмій - в липні; вересні); (свинець, кадмій, мідь, 

цинк, алюміній - в березні;  серпні; листопаді);  

12 щомісячно 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи; 12 щомісячно 

Паразитологічні показники: патогенні кишкові найпростіші: ооцистикриптоспорідій, 

ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних амеб, балантідія кишкового та інші, кишкові 

гельмінти.   

 

12 щомісячно 

Радіологічні показники: Цезій-137, Стронцію-90 3 березень 

квітень 

травень 
1.2 ВОС на виході ( РЧВ-10000), с. В.Терешківка Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та присмак, 

кольоровість, каламутність, рН,  хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний, 

перманганатна окиснюваність, амоній, нітрити,  поверхнево-активні речовини аніонні, 

нітрати, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, 

фториди, поліфосфати, нафтопродукти, марганець, хлороформ, (мідь, цинк, свинець, 

алюміній, молібден, миш'як, селен, кадмій - в липні; вересні); (свинець, кадмій, мідь, 

цинк, алюміній - в березні;  серпні; листопаді); 

12 щомісячно 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи; 12 щомісячно 
Паразитологічні показники: патогенні кишкові найпростіші: ооцистикриптоспорідій, 

ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних амеб, балантідія кишкового та інші, кишкові 

гельмінти.   

12 щомісячно 



 

1.3 Димурівський водозабір (РЧВ права частина), 

Крюків 

Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та присмак, 

кольоровість, каламутність, рН, хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний,  

амоній, нітрити, нітрати, хлориди,  залізо загальне, загальна жорсткість,  

мікробіологічні показники: ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи;  патогенні 

кишкові найпростіші: ооцистикриптоспорідій, ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних 

амеб, балантідія кишкового та інші, кишкові гельмінти.   

12 щомісячно 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи; 12 щомісячно 

Паразитологічні показники: патогенні кишкові найпростіші: ооцистикриптоспорідій, 

ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних амеб, балантідія кишкового та інші, кишкові 

гельмінти.   

 

12 щомісячно 

1.4 Димурівський водозабір (РЧВ ліва частина), 

Крюків 

те саме 36 по 3 

пробищомі

сячно 
1.5 Крюківський водозабір, РЧВ, вул. 

Республіканська 

-“- 36 по 3-й 

пробі 

щомісячно 
1.6 контрольна точка (водопровід 

Кременчуцького МВПЛД), вул. В.Бойка, 18 

Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та присмак, 

кольоровість, каламутність, рН, хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний, 

амоній, нітрити, нітрати, хлориди, загальна жорсткість, залізо загальне, хлороформ , 

марганець; (мідь, цинк, свинець, алюміній, молібден, миш'як, селен, кадмій 

12 

 

 

липень 

щомісячно 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи; 12 щомісячно 

Паразитологічні показники: патогенні кишкові найпростіші: ооцистикриптоспорідій, 

ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних амеб, балантідія кишкового та інші, кишкові 

гельмінти.   

 

12 щомісячно 

1.7 1 майданчик КП "Кременчукводоканал" 

(РЧВ), вул. Героїв Бресту, 3А 

Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та присмак, 

кольоровість, каламутність, рН, хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний,  

амоній, нітрити, нітрати, хлориди,  залізо загальне,  загальна жорсткість;  

12 щомісячно 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи; 12 щомісячно 

1.8 Водорозбірні колонки  КП  "Кременчукводоканал": 
 вул. Кооперативна, 88 Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та присмак, 

кольоровість, каламутність, рН, хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний,  

амоній, нітрити, нітрати, хлориди,  залізо загальне,  загальна жорсткість;  

4 щоквартал

ьно 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи; 4 щоквартал

ьно 



 пров. Літературний, 5 -“- 8 по 2-й 

проби 

щоквартал

ьно 
 вул. Сумська, 27/37 -“- 8 по 2-й 

проби 

щокварталь

но 

2 Відомчі водогони м. Кременчука    

2.1 Полтавський ОПТД,  мережа с. Соснівка Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та присмак, 

кольоровість, каламутність, рН, хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний,  

амоній, нітрити, нітрати, хлориди,  залізо загальне,  загальна жорсткість;  

12 щомісячно 

Мікробіологічні показники:ЗМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи; 12 щомісячно 

2.2 Полтавський ОПТД, свердловина  с.Соснівка те саме 24 по  2 проби 

щомісячно 

2.3 ПАТ "Укртатнафта", мережа, вул. 

Свіштовська, 3 

-«- 24 по  2 проби 

щомісячно 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання м. Кременчука 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 пров. Гвардійський, 3 Санітарно-хімічні показники:  запах ( 20°С), запах (60°С), смак та 

присмак, кольоровість, каламутність, рН,  амоній, нітрити, нітрати, 

хлориди,  залізо загальне,  загальна жорсткість;  

4 по 1-й пробі 

щоквартально 

 

Мікробіологічні показники:ЗМЧ, E.coli; 4 по 1-й пробі 

щоквартально 

2 вул. Гвардійська, 5 те саме 8 по  2-й 

пробищокварта

льно 

3 вул. Соборна, 24/28 -“- 8 по  2-й 

пробищокварта

льно 

4 проспект Лесі Українки, район буд.23 -“- 8 по  2-й 

пробищокварта

льно 

5 вул. Тараса Бульби, 4 -“- 8 по  2-й 



пробищокварта

льно 

6 вул. Молодіжна,35 -“- 8 по  2-й 

пробищокварта

льно 

7 вул. Республіканська, 140 -“- 8 по  2-й 

пробищокварта

льно 

8 вул. Манагарова, 10 -“- 8 по  2-й 

пробищокварта

льно 

9 вул. Космічна, 3 -“- 8 по  2-й 

пробищокварта

льно 

10 Вода з трубчатих та шахтних колодязів, яку 

вживають вагітні, діти до 3-х років , м Кременчук 

нітрати по 15-20 щомісячно 

 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм (санітарно-хімічні, мікробіологічні показники та пестициди) 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількіс

ть проб 

Термін 

1 Кременчуцьке водосховище, межа Полтавської і 

Кіровоградської областей,  с. Власівка водозабір м. 

Кременчука, 0,5 км вище греблі Кременчуцької ГЕС, 

створ № 26 

Санітарно-хімічні показники:  запах,   водневий показник, мінеральний склад 

за сухим залишком,  розчинений кисень, біохімічне споживання кисню (БСК),  

поліфосфати, нафтопродукти, хлориди, сульфати, нітрати, нітрити, аміак по 

азоту, залізо,  фтор, марганець (свинець, кадмій, мідь, цинк - в березні; квітні; 

червні; серпні; жовтні; листопаді ); (миш'як, селен,  молібден, нікель,  хром, 

свинець, мідь, цинк, кадмій- в серпні 

12 щомісячно 

Пестициди 12 щомісячно 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, індекс ЛКП, патогенні ентеробактерії. 12 щомісячно 

Радіологічні показники: Цезій-137, Стронцію-90 3 березень 

квітень 

травень 

2 Дніпродзержинське водосховище гирло  р. Псьол, с. 

Придніпрянське, вище питного водозабору м. 

Горішні Плавні, створ № 27 

Санітарно-хімічні показники:  запах,  водневий показник, мінеральний склад 

за сухим залишком,  розчинений кисень, біохімічне споживання кисню (БСК),  

нафтопродукти, поліфосфати, хлориди, сульфати, нітрати, нітрити, аміак по 

азоту, залізо,  фтор; 

4 по 1-й пробі 

щоквартально 

 



Пестициди 4 по 1-й пробі 

щоквартально 

 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, індекс ЛКП, патогенні ентеробактерії. 4 по 1-й пробі 

щоквартально 

 

 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм в місцях купання (хімічні показники, мікробіологічні, 

паразитологічні та пестициди) 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 Центральний пляж р. Дніпро Санітарно-хімічні показники:  запах,  водневий показник, хлориди,  

нітрати, нітрити, аміак по азоту, залізо, пестициди;  мікробіологічні 

показники: ЗМЧ, індекс ЛКП, патогенні ентеробактерії,  патогенні 

кишкові найпростіші: ооцистикриптоспорідій, ізоспор, цисти ляблій, 

дизентерійних амеб, балантідія кишкового та інші, кишкові гельмінти. 

10 

 
травень, червень, липень, 

серпень, вересень - по 2 

проби 1 раз в місяць; 

Пестициди 10 травень, червень, липень, 

серпень, вересень - по 2 

проби 1 раз в місяць; 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, індекс ЛКП, патогенні 

ентеробактерії; 

36 травень – 2 проби 2 раза в 

місяць;; 

червень, липень, серпень, 

вересень - по 2 проби 4раза в 

місяць; 

Паразитологічні показники: патогенні кишкові найпростіші: 

ооцистикриптоспорідій, ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних амеб, 

балантідія кишкового та інші, кишкові гельмінти; 

10 травень, червень, липень, 

серпень, вересень - по 2 

проби  1 раз в місяць; 

2 Пляж вул. В.Інтернаціоналістів р. С. 

Кагамлик 

Санітарно-хімічні показники:  запах,  водневий показник, хлориди,  

нітрати, нітрити, аміак по азоту, залізо, пестициди;  мікробіологічні 

показники: ЗМЧ, індекс ЛКП, патогенні ентеробактерії,  патогенні 

кишкові найпростіші: ооцистикриптоспорідій, ізоспор, цисти ляблій, 

дизентерійних амеб, балантідія кишкового та інші, кишкові гельмінти. 

10 

 
травень, червень, липень, 

серпень, вересень - по 2 

проби 1 раз в місяць; 

Пестициди 10 травень, червень, липень, 

серпень, вересень - по 2 

проби 1 раз в місяць; 



Мікробіологічні показники: ЗМЧ, індекс ЛКП, патогенні 

ентеробактерії; 

36 травень – 2 проби 2 раза в 

місяць;; 

червень, липень, серпень, 

вересень - по 2 проби 4раза в 

місяць; 

Паразитологічні показники: патогенні кишкові найпростіші: 

ооцистикриптоспорідій, ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних амеб, 

балантідія кишкового та інші, кишкові гельмінти; 

10 травень, червень, липень, 

серпень, вересень - по 2 

проби  1 раз в місяць; 

 

Моніторинг досліджень в загальноосвітніх, дитячих, та оздоровчих  закладах соціального забезпечення 

1 – квартал 
 

№ 

з/п 
Район (місто) Найменування закладу 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторин-

гових 

відвідувань 

(візитів) 

1 м .Кременчук ЗОШ № 5 Пров .Героїв Бреста, 65 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10; 

Вода питна на санітарно-хімічні та мікробіологічні 

показники – по 1 пробі. 

січень 1 раз на рік 

2 м. Кременчук ДНЗ № 57 Пров .Героїв Бресту, 

61а 

Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура –  6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

січень 1 раз на рік 



Паразитологічні дослідження :- змиви -10;  пісок – 2, 

обстеження дітей на гельмінтози  

3 м. Кременчук ЗОШ № 22 Вул. Шкільна, 16 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10; 

Вода питна на санітарно-хімічні та мікробіологічні 

показники – по 1 пробі. 

лютий 1 раз на рік 

4 м. Кременчук ЗОШ № 10 Вул. лейтенанта 

Покладова 

Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10; 

Вода питна на санітарно-хімічні та мікробіологічні 

показники – по 1 пробі. 

лютий 1 раз на рік 

5 м. Кременчук ДНЗ № 26 Вул. Правобережна, 14 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура –  6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви -10;  пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

лютий 1 раз на рік 

6 м. Кременчук ДНЗ № 13 вул. Івана Приходька, 

101 

Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура –  6; 

Лютий 1 раз на рік 



- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря –  6; 

- -освітленість –  6 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви -10;  

7 м. Кременчук Спеціальна школа-

інтернат 

вул. О. Вишні, 29/38 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 10; 

- вологість - 10; 

- швидкість руху повітря – 10; 

- освітленість – 10; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10 

- обстеження дітей на гельмінтози 

Січень 1 раз на рік 

8 м. Кременчук ЗОШ № 7 вул.Пілотів 41 б Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічнідослідження :- змиви -10; 

- Вода питна на санітарно-хімічні та 

мікробіологічні показники – по 1 пробі. 

Січень 1 раз на рік 

                                                                                                                                           

                                                                                                 2 – квартал 
 

9 м. Кременчук ДНЗ № 5  вул. Халаменюка, 10 А Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви -10;  пісок – 2 

Квітень 1 раз на рік 



обстеження дітей на гельмінтози 

10 м. Кременчук ЗОШ № 18 вул. Ватутіна, 25 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10 

Квітень 1 раз на рік 

11 м. Кременчук Центр соціальної 

реабілітації дітей  

просп.. Свободи, 144 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви -10 

Квітень 1 раз на рік 

12 м. Кременчук ДНЗ № 11 вул. Академіка 

Маслова, 3а 

Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви–10, пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

Травень 1 раз на рік 

13 м. Кременчук Ліцей № 4 вул. Першотравнева, 13 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Травень 1 раз на рік 



Паразитологічні дослідження :- змиви -10 

14 м. Кременчук Спеціалізована школа-

інтернат 

вул.Чкалова, 217 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 10; 

- вологість - 10; 

- швидкість руху повітря – 10; 

- освітленість – 10; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви -10; 

обстеження дітей на гельмінтози 

Вода питна на санітарно-хімічні та мікробіологічні 

показники – по 1 пробі. 

Травень 1 раз на рік 

15 м. Кременчук ДНЗ № 10 вул. Івана Мазепи, 47 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура –  6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви -10;  пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

Червень 1 раз на рік 

16 м. Кременчук ДНЗ № 2 просп.. Свободи, 29 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічні дослідження :- змиви -10;  пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

Червень 1 раз на рік 

17 м. Кременчук ДНЗ № 18 вул. Лейтенанта 

Покладова, 12 

Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Червень 1 раз на рік 



Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічнідослідження :- змиви -10;  пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

 

                                                                                                   3 – квартал 
 

18 м. Кременчук Спеціалізований будинок 

дитини  

вул. Бетонна,3  Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 5; 

- вологість - 5; 

- швидкість руху повітря – 5; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 20 ; 

Паразитологічнідослідження :- змиви -20;  пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

Липень 1 раз на рік 

19 м. Кременчук ДНЗ № 3 вул. О. Білаша, 10 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура –  5; 

- вологість - 5; 

- швидкість руху повітря – 5; 

- освітленість – 5; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Паразитологічнідослідження :- змиви -10;  пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

Серпень 1 раз на рік 

20 м. Кременчук Психоневрологічний 

дитячий санаторій 

«Славутич» 

вул.І. Приходька, 110 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 5; 

- вологість -  5; 

- швидкість руху повітря – 5; 

- освітленість – 5; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 20 ; 

Паразитологічнідослідження :- змиви -20;  пісок – 2 

обстеження дітей на гельмінтози 

Серпень 1 раз на рік 



21 м. Кременчук ЗОШ № 12 вул. Тельмана, 52 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура –  9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічнідослідження :- змиви -10 

Вересень 1 раз на рік 

22 м. Кременчук ЗОШ № 17 вул. Т. Бульби, 14 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічнідослідження :- змиви -10 

Вересень 1 раз на рік 

 

                                                                                           4 – квартал 
 

23 м. Кременчук ЗОШ № 19 вул. Шевченка, 58/69 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічнідослідження :- змиви -10 

Жовтень 1 раз на рік 

24 м. Кременчук ЗОШ № 20 вул. Академіка 

Маслова, 12 

Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

Жовтень 1 раз на рік 



- Паразитологічні дослідження :- змиви -10 

25 м. Кременчук Загальноосвітня школа-

інтернат ім. Макаренка 

вул. 3-х Космонавтів, 2 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічнідослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10; 

- обстеження дітей на гельмінтози 

- Вода питна на санітарно-хімічні та 

мікробіологічні показники – по 1 пробі. 

Листопад 1 раз на рік 

26 м. Кременчук ЗОШ № 9 вул. І. Приходька, 28/35 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10 

Листопад 1 раз на рік 

27 м. Кременчук ЗОШ № 1 вул. Чкалова, 3 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 9; 

- вологість - 9; 

- швидкість руху повітря – 9; 

- освітленість – 9; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10; 

- Паразитологічні дослідження :- змиви -10 

Грудень 1 раз на рік 

  

 

 

 



 

Оздоровчі заклади 
 

                                                                                                                                       2 – квартал 
 

1 м. Кременчук "Зоряний" 

 

с. Потоки, вул.. Лісова, 

48 
Дослідження води питної: 

- на санітарно-хімічні та показники:  запах ( 20°С), 

запах (60°С), смак та присмак, кольоровість, 

каламутність, рН, амоній, нітрити,  нітрати, хлориди,  

залізо загальне,  загальна жорсткість; 

- на мікробіологічні показники:ЗМЧ, загальні 

коліформи, E.coli, ентерококи; 

 

 

Травень 1 проба 

щомісячно 

"Сонячний" с. Омельник, пров. 

Сонячний, 11 

Травень  

"Ерудит" с. Потоки, вул.. 

Дзержинського, 1 

Травень  

"Енергетик" с. Потоки, вул.. Лісова, 

20 

Травень  

"Супутник" с. Дмитрівка, вул.. 

Піонерська, 18 а 

Травень  

2 м. Кременчук "Зоряний" 

 

 

 

 

"Сонячний" 

 

 

 

 

"Ерудит" 

 

 

 

 

"Енергетик" 

 

 

 

 

"Супутник" 

с. Потоки, вул.. Лісова, 

48 

 

 

 

с. Омельник, пров. 

Сонячний, 11 

 

 

 

с. Потоки, вул.. 

Дзержинського, 1 

 

 

 

с. Потоки, вул.. Лісова, 

20 

 

 

 

с. Дмитрівка, вул.. 

Піонерська, 18 а 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

- вода питна – по 1 пробі з кожного табору; 

- вода водойм в місцях купання – по 1 пробі з кожного 

табору; 

- вода водойм в місцях купання на вміст залишкових 

отрутохімікатів по 1 пробі з кожного табору 

- грунт - по 1 пробі з кожного табору; 

- страви на калорійність – по 1 пробі з кожного табору; 

- кулінарних виробів на якість термообробки – по 1 

пробі з кожного табору; 

овочі на нітрати - по 1 пробі з кожного табору; 
Мікробіологічнідослідження : 

- вода питна – по 1 пробі з кожного табору; 

- води водойм в місцях купання – по 1 пробі з кожного 

табору ; 

- грунт - по 1 пробі з кожного табору; 

- пісок з пляжів - по 1 пробі з кожного табору; 

- змиви на БГКП - 10 ; 

кулінарних виробів – 1 проба;  

Паразитологічнідослідження : 

- змиви -10; 

- овочі - по 1 пробі з кожного табору; 

- грунт - по 1 пробі з кожного табору; 

- пісок з пляжів - по 1 пробі з кожного табору; 

червень 1 раз в місяць 



- вода з пляжів по 1 пробі з кожного табору 
 

                                                                                                              3 - квартал 
 

3 м. Кременчук "Зоряний" 

 

 

"Сонячний" 

 

 

 

"Ерудит" 

 

 

 

"Енергетик" 

 

 

"Супутник" 

с. Потоки, вул.. Лісова, 

48 

 

с. Омельник, пров. 

Сонячний, 11 

 

 

с. Потоки, вул.. 

Дзержинського, 1 

 

 

с. Потоки, вул.. Лісова, 

20 

 

с. Дмитрівка, вул.. 

Піонерська, 18 а 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

- вода питна – по 1 пробі з кожного табору; 

- води водойм в місцях купання – по 1 пробіз кожного 

табору; 

овочі на нітрати - по 1 пробі з кожного табору; 

овочі на пестициди - по 1 пробі з ДОЗ «Зоряний», 

«Сонячний», «Ерудит»; 

Мікробіологічнідослідження : 

- вода питна – по 1 пробі з кожного табору; 

- води водойм в місцях купання – по 1 пробі з кожного 

табору ; 

- грунт - по 1 пробі з кожного табору; 

- пісок з пляжів - по 1 пробі з кожного табору ; 

Паразитологічнідослідження : 

- грунт - по 1 пробі з кожного табору; 

- пісок з пляжів - по 1 пробі з кожного табору ; 

- вода з пляжів по 1 пробі з кожного табору 

липень 1 раз в місяць 

4 м. Кременчук "Зоряний" 

 

 

"Сонячний" 

 

 

 

"Ерудит" 

 

 

 

"Енергетик" 

 

 

 

"Супутник" 

с. Потоки, вул.. Лісова, 

48 

 

с. Омельник, пров. 

Сонячний, 11 

 

 

с. Потоки, вул.. 

Дзержинського, 1 

 

 

с. Потоки, вул.. Лісова, 

20 

 

 

с. Дмитрівка, вул.. 

Піонерська, 18 а 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

- вода питна – по 1 пробі з кожного табору; 

- води водойм в місцях купання – по 1 пробі з кожного 

табору; 

овочі на нітрати - по 1 пробі з кожного табору; 

овочі на пестициди - по 1 пробі з ДОЗ «Енергетик»,  

«Супутник»; 

Мікробіологічнідослідження : 

- вода питна – по 1 пробіз кожного табору; 

- води водойм в місцях купання – по 1 пробіз кожного 

табору ; 

- грунт - по 1 пробі з кожного табору; 

- пісок з пляжів - по 1 пробі з кожного табору ; 

Паразитологічнідослідження : 

- грунт - по 1 пробі з кожного табору; 

- пісок з пляжів - по 1 пробі з кожного табору; 

- вода з пляжів по 1 пробі з кожного табору 

серпень 1 раз в місяць 

 

 



 

Моніторингові дослідження проб грунту (токсичні елементи, мікробіологічні, паразитологічні, радіологічні та пестициди) 

по м. Кременчуку 

 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 м. Кременчук, житлова забудова по вулиці 

 Кавказькій, 41/2 ( в зоні можливого впливу 

полігону твердих побутових відходів на Деївській 

горі)  

1.Санітарно-хімічні п-ки (цинк, кадмій, свинець, мідь, вологість, 

сірководень, нафтопродукти, РН); 
4 щоквартально  

2. Пестициди 4 
3. Мікробіологічніп-ки 4 
4.Паразитологічні п- 4 
5.Радіологічніп-ки: на вміст природніх радіонуклідів 4 

2 м. Кременчук, житлова забудова по вул.  

В.Пугачова, 17 

1.Санітарно-хімічні п-ки (цинк, кадмій, свинець, мідь, вологість, 

сірководень, нафтопродукти, РН); 
4 щоквартально  

2.. Мікробіологічніп-ки 4 
3.Паразитологічніп-ки 4 

3 Житлова забудова по вул. Тімірязєва, 500 м від 

полігону промислових відходів 

1.Санітарно-хімічні п-ки (цинк, кадмій, свинець, мідь, вологість, 

сірководень, нафтопродукти, РН); 
4 щоквартально  

2. Пестициди 4 
3. Мікробіологічніп-ки 4 
4.Паразитологічні п- 4 
5.Радіологічніп-ки: на вміст природніх радіонуклідів 4 

4 В зоні впливу промпідприємств (ТОВ 

Кременчуцький шкірзавод), пров. Фруктовий, 8 

1.Санітарно-хімічні п-ки (цинк, кадмій, свинець, мідь, вологість, 

сірководень, нафтопродукти, РН); 
4 щоквартально  

2. Пестициди 4 
3. Мікробіологічніп-ки 4 
4.Паразитологічні п- 4 

5 Центральний пляж р. Дніпро (пісок)  1.Радіологічніп-ки: на вміст природніх радіонуклідів 1 травень 

6 Пляж вул.. Воїнів Інтернаціоналістів, р. С. 

Кагамлик, (пісок)  

1.Радіологічніп-ки: на вміст природніх радіонуклідів 1 травень 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря по м. Кременчуку 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 м. Кременчук,  провулок Тецівський, 2 

1000 м від ПАТ «Укртатнафта»)  при північному 

вітрі 

1. Пил, 2. Ангідрид сірчистий 3. Вуглецю оксид 4. Азоту діоксид  

5. Формальдегід 6 Ксилол 7. Толуол  8. Бензол 9.Сірководень 

10.Аміак 11.Фенол 

99 Березень, квітень, 

травень, червень, 

липень, серпень, 

вересень, жовтень, 



 

 

План вимірів шуму по м. Кременчуку  

 

листопад 

2 м. Кременчук, проспект Лесі Українки –житлова 

забудова навпроти - 4 – ї  поліклініки, 

при  північно – східному вітрі 

1. Пил 2. Ангідрид сірчистий 3. Вуглецю оксид 4. Азоту діоксид 

5. Формальдегід 6. Фенол 

54 те саме 

3 м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова – вул. 

Київська (р-н будинку, 63 по вул. Київський) - 

викиди автотранспорту 

 

1. Пил 2. Ангідрид сірчистий 3. Вуглецю оксид 4. Азоту діоксид 

5. Свинець та його неорганічні сполуки (в перерахунку на 

свинець) 6. Формальдегид  7. Фенол 

63 -«- 

4 м. Кременчук, провулок Фруктовий, 28, 100 м від 

ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» 

при південно-західному вітрі 

1.Азоту діоксид 2. Ксилол 3.Толуол 4. Бензол 5.Фенол 6. Ангідрид 

сірчистий 7.Вуглецю оксид 

63 -«- 

5 м. Кременчук, вул. Небесної Сотні  - вул. 

Першотравнева ( р-н будинку №3 по вул.  

Небесної Сотні)  викиди автотранспорту 

1. Пил 2. Ангідрид сірчистий 3. Вуглецю оксид 4. Азоту діоксид 

5. Свинець та його неорганічні сполуки (в перерахунку на 

свинець) 6. Формальдегид 7. Фенол 

63 -«- 

6 м. Кременчук, вул. Бетонна, 124/2 ,100 м від АБЗ 

КП КПС ШРБУ при північно-західному вітрі , 

район  житлової забудови 

1.Вуглецю оксид 2. Азоту діоксид 3.Ангідрид сірчистий 4. Фенол 

5. Формальдегид 

45 -«- 

7 м. Кременчук, житлова забудова по вулиці 

 Кавказькій, 41/2 ( в зоні можливого впливу 

полігону твердих побутових відходів на Деївській 

горі) при південному вітрі 

1. Пил 2. Ангідрид сірчистий 3. Вуглецю оксид 4. Азоту діоксид 

5. Формальдегид 6. Сірководень 7. Фенол 8. Аміак 

72 -«- 

8 М. Кременчук, вул. Г. Манагарова, 16/а, в  р - ні 

ДНЗ №12 (в зоні впливу ПАТ»КВБЗ» та ПАТ 

«КСЛЗ» при північно – східному вітрі 

1. Пил 2. Ангідрид сірчистий 3. Вуглецю оксид 4. Азоту діоксид 

5. Формальдегид 6.Ксилол 7. Толуол 8. Бензол 9. Фенол 

81 -«- 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета 

дослідження 

Кількість проб Термін 

1 м. Кременчук,  провулок Тецівський, 2 

1000 м від ПАТ «Укртатнафта»)  при північному вітрі 

Шум постійний, 

еквівалентний 

9 Березень, квітень, травень, червень, 

липень, серпень, вересень, жовтень, 

листопад 

2 Проспект Л. Українки, № 6 те саме 9 Те саме 

3 м. Кременчук, проспект Лесі Українки –житлова забудова 

навпроти - 4 – ї  поліклініки, 

при  північно – східному вітрі 

-«- 9 Те саме 

4 м. Кременчук,  проспект Л. Українки, № 78 -«- 9 Те саме 



 

РАДІОЛОГІЧНИЙ  МОНІТОРИНГ 

№п/ Місце  вимірювання Мета дослідження 
Кількість 

досліджень 
Термін виконання 

1 

проспект Лесі Українки (р-он палацу «Нафтохімік») 

Дозиметричні вимірювання  

територія  міста 

 
20 

Січень, лютий березень, 

квітень, травень, червень, 

липень, серпень, вересень, 

жовтень, листопад, грудень 

вул. Республіканська (р-он кафе «Бджілка») 20 -«- 

Кременчуцький МВПЛД ДУ « Полтавський ОЛЦ МОЗ України», 

вул.Вадима Бойка, 18 
щоденно 

-»- 

2. 
центральний  міський пляж  Дозиметричні   вимірювання  в 

місцях відпочинку 

 

20 Травень  

міський парк культури та відпочинку Воїнів-інтернаціоналістів 50 Серпень 

Парк «Студентський»    50 Серпень 

5 м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова – вул. Київська (р-н будинку, 

63 по вул. Київський) - викиди автотранспорту 

 

-«- 9 Те саме 

6 м. Кременчук, вул . Кииївська № 14 -«- 9  

7 м. Кременчук, провулок Фруктовий, 28, 100 м від ПАТ 

«Кременчуцький завод дорожніх машин» при південно-західному 

вітрі 

-«- 9 Те саме 

8 м. Кременчук, вул. Небесної Сотні  - вул. Першотравнева ( р-н 

будинку №3 по вул. Небесної Сотні)  викиди автотранспорту 

-«- 9 Те саме 

9 м. Кременчук, вул Миколаївська  

(Артема) 

-«- 9 Те саме 

10 м. Кременчук, вул. Бетонна, 124/2 ,100 м від АБЗ КП КПС ШРБУ 

при північно-західному вітрі , район  житлової забудови 

-«- 9 Те саме 

11 м. Кременчук, житлова забудова по вулиці  Кавказькій, 41/2 ( в 

зоні можливого впливу полігону твердих побутових відходів на 

Деївській горі) при південному вітрі 

-«- 9 Те саме 

12 м. Кременчук, вул. Г. Манагарова, 16/а, в  р - ні ДНЗ №12 (в зоні 

впливу ПАТ»КВБЗ» та ПАТ «КСЛЗ» при північно – східному 

вітрі 

-«- 9 Те саме 

13 м. Кременчук вул. Республиканська,№140 

( р – н розвилки) 

-«- 9 Те саме 



Парк «Миру»    50 Липень 

пам'ятка садово-паркового мистецтва «Придніпровський парк»  50 Червень 

пам'ятка садово-паркового мистецтва «Міський сад» 50 
Липень 

сквер імені Олега Бабаєва 50 Червень 

3. Визначення вмісту радіонуклідів в сільгосппродукції та сировині від 

населення * 

Спектрометричні дослідження 

 20 
протягом року 

*- при зверненні 

 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA)

