
 

ПЛАН 

          Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів,  загальноосвітніх та 

                              дитячих навчальних закладів,    закладів соціального забезпечення Кременчуцького району на 2018 рік. 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

№  

пп 

Район Найменува

ння ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторин-

гових 

відвідувань 

(візитів) 

1. Кремен-

чуцький  

район 

Кремен-

чуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

м.Кременчук, 

пр.Полтавський, 

40 

Хірургічне 

відділення 

(оперблок) 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  

10; 

Контроль якості роботи повітряних 

стерилізаторів – тести 10 штук; 

Матеріал на стерильність – 2 проби; 

Повітря на бакзабруднення - 2 точки; 

 

Обстеження персоналу на носійство St.aureus 

Березень 

Травень 

Липень 

Листопад 

 

1 раз  

в квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

2 Кремен-

чуцький 

район 

Кремен-

чуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

м.Кременчук, 

пр.Полтавський, 

40 

Хірургічне 

відділення 

(чиста перев’я-

зочна, чиста 

маніпуляційна, 

гнійна перев’я-

зочна, гнійна 

маніпуляційна) 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  

20;   

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Проби на контамінацію дезрозчинів – 2; 

 

Обстеження персоналу на носійство St.aureus; 

Обстеження персоналу роздаткової на кишкову 

групу - 2; 

Змиви на  санітарно-паразитарні показники – 5; 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; 

вологість – 3; 

швидкість руху – 3; 

Інструментальне вимірювання освітленості - 3 

 

Березень 

Травень 

Липень 

Листопад 

 

1 раз  

в квартал 

 

 

 

1  раз в рік 

 

 

 

 

1 раз в рік 



3. Кремен-

чуцький 

район 

Кремен-

чуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

м.Кременчук, 

пр.Полтавський, 

40 

Опікове 

відділення 

(операційна, 

чиста перев’я-

зочна,маніпу-

ляційна, гнійна 

перев’язочна) 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  

20;  

Повітря на бакзабруднення - 2 точки; 

Контроль якості роботи повітряних 

стерилізаторів – тести 15 штук; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Проби на контамінацію дезрозчинів – 2; 

 

Обстеження персоналу на носійство St.aureus; 

Обстеження персоналу роздаткової на кишкову 

групу - 2; 

Змиви на  санітарно-паразитарні показники – 5; 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; 

вологість – 3; 

швидкість руху – 3; 

Інструментальне вимірювання освітленості - 3 

Березень 

Травень 

Липень 

Листопад
 

1 раз  

в квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

 

4. Кремен-

чуцький 

район 

Кремен-

чуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

м.Кременчук, 

пр.Полтавський, 

40 

Відділення 

анестезіології з 

ліжками 

інтенсивної 

терапії 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  

15;  

Повітря на бакзабруднення - 2 точки; 

Матеріал на стерильність – 1 проба; 

Проби на контамінацію дезрозчинів – 2; 

 

Обстеження персоналу на носійство St.aureus; 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; 

вологість – 3; 

швидкість руху – 3; 

Інструментальне вимірювання освітленості - 3 

Березень 

Травень 

Липень 

Листопад 
 

1 раз 

в квартал 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

1 раз на рік 

5. Кремен-

чуцький 

район 

Кремен-

чуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

м.Кременчук, 

пр.Полтавський, 

40 

Поліклінічне 

відділення  

(стомат. кабі-

нети) 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  

10;  

Повітря на бакзабруднення - 3 точки; 

Матеріал на стерильність – 1 проба; 

Проби на контамінацію дезрозчинів – 3; 

Контроль якості роботи повітряних 

Березень 

Травень 

Липень 

Листопад
 

1 раз 

в квартал 

 

 

 



стерилізаторів – тести 15 штук; 1 раз в рік 

6. Кремен-

чуцький 

район 

Кремен-

чуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

м.Кременчук, 

пр.Полтавський, 

40 

Поліклінічне 

відділення 

(протитубер-

кульозний 

кабінет) 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції  

–  5 

 

Березень 

Травень 

Липень 

Листопад
 

1 раз  

в квартал 

 

 

7. Кремен-

чуцький 

район 

Кремен-

чуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

м.Кременчук, 

пр.Полтавський, 

40 

Автоклавна Біотести на контроль роботи автоклавів - 20 Березень 

Травень 

Липень 

Листопад
 

1 раз  

в квартал 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого та децентралізованого господарсько-питного водопостачання Кременчуцького 

району 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1  с. Вільна Тершківка, 
водогін 

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

кольоровість, каламутність, рН, амоній, нітрити, нітрати, хлориди,  залізо загальне,  

загальна жорсткість;  

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

Паразитологічні показники: патогенні кишкові найпростіші: ооцисти 

криптоспорідій, ізоспор, цисти ляблій, дизентерійних амеб, балантідія кишкового та 

інші, кишкові гельмінти. 

6 Березень 

Липень 

 

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

кольоровість, каламутність, рН, амоній, нітрити, нітрати, хлориди,  залізо загальне,  

загальна жорсткість; 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, E.coli 

4 

2  с. Садки, громадський 

колодязь, свердловина 

АЗПМСД 

 те саме 

 

8 Березень 

Серпень 

3 с. Білецьківка, водогін 

(16 кв. ж/б), шахтний 

колодязь (с. Підгірне)   

те саме 8 Березень 

Вересень 

4 с. Чечелево, 2 трубчатих  те саме 8 Березень 



колодязі (селише, ФОП 

Щербина) 

Серпень 

5 с. Пришиб, водогін, 

шахтний колодязь 

 те саме  + марганець 8 Червень 

Листопад  

6 с. Єрестівка, водогін, 

трубчастий колодязь 

(ФАП) 

 те саме + марганець 8 Травень 

Жовтень 

7 с.Запсілля, водогін 

(водорозбірний 

термінал), трубастий 

колодязь (ФАП) 

 те саме + марганець 

  

8 Квітень 

Жовтень 

8 с. Крамаренки, 2 

трубчасті колодязі (б/в 

«Псьол», б/в «Чайка»)  

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

кольоровість, каламутність, рН, амоній, нітрити, нітрати, хлориди,  залізо загальне, 

марганець, загальна жорсткість; 

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, E.coli 

8 Травень 

Жовтень  

 

9 с. П’ятихатки, 

трубчастий колодязь та 

водогін  (їдальня СФГ 

Атланта) 

те саме 8 Березень 

Липень 

10 с. Демидівка,  2 

трубчастих колодязі 

(селище та АФ ім. Т.Г. 

Шевченка) 

те саме 8 Червень 

Листопад 

 

 Всього  82  

11 Вода з трубчатих та 

шахтних колодязів, яку 

вживають вагітні, діти 

до 3-х років, 

Кременчуцький район 

нітрати по 25-30 щомісячно 

   300-360  

 

Моніторинг досліджень в загальноосвітніх, дитячих,  оздоровчих  закладах, та закладах соціального забезпечення по м. Кременчуцькому 

району 

№ 

з/п 
Район (місто) 

Найменуван

ня закладу 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

Примітка 



1 Кременчуцький 

район, с. 

Вільна 

Терешківка 

ДНЗ 

«Малятко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОШ І-ІІІ 

ступеня 

вул. 

Берегового, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вул. Леніна, 63 

Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в приміщеннях: 

- температура – 6; 

- вологість - 6; 

- швидкість руху повітря – 6; 

- освітленість – 6; 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на БГКП - 10 ; 

- обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу 

інфекцій 

Паразитологічні дослідження : - змиви -10 

пісок на яйця гельмінтів – 2 проби 

Санітарно-хімічні, бактеріологічні дослідження води – 2 

проби 

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; 

Паразитологічні дослідження :  

пісок на яйця гельмінтів – 2 проби 

Санітарно-хімічні, бактеріологічні дослідження води – 2 

проби 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень 

 

  

2 Кременчуцький 

район, с. 

П’ятихатки 

ДНЗ 

«Ромашка» 

вул. Тичини, 5 Те саме 

Дослідження води 

березень 

 

 

3 Кременчуцький 

район, с. Садки 

ЗОШ І-ІІІ 

ступеня 

вул. Щорса, 55 - те саме  

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Дослідження води 

Березень 

серпень 

 

4 Кременчуцький 

район, с. 

Чечелево 

ЗОШ І-ІІ 

ступеня 

вул. Леніна, 42 Те саме 

- дозиметрія в приміщеннях та на території – 20; 

- вміст радону-222 – 2; 

Березень 

серпень 

   



Дослідження води 

5 Кременчуцький 

район, с. 

Білецьківка 

 

ДНЗ 

«Журавушка» 

 

Білецьківсь-

кий НВК 

вул. 

Центральна, 

149,а 

вул. 

Центральна, 

149 

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 ; 

- обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу 

інфекцій 

Паразитологічні дослідження : - змиви -10 

пісок на яйця гельмінтів – 2 проби 

Санітарно-хімічні, бактеріологічні дослідження води – 2 

проби 

Те саме 

Дослідження води 

Березень 

Вересень 

 

 

 

   

6 Кременчуцький 

район, с. 

Запсілля 

ДНЗ 

«Оленка» 

вул. 26 

Бакинських 

комісарів, 10 

Те саме 

Дослідження води 

 

Квітень 

Жовтень 

   

7 Кременчуцький 

район, с. 

Пришиб 

 

ДНЗ 

«Чебурашка» 

 

ЗОШ І-ІІІ 

ступеня 

вул. Садова, 

13а 

 

вул. Леніна, 19 

Те саме 

Дослідження води 

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; 

Паразитологічні дослідження :  

пісок на яйця гельмінтів – 2 проби 

 Червень 

Листопад 

 

Червень 

Листопад 

   



Санітарно-хімічні, бактеріологічні дослідження води – 2 

проби 

8 Кременчуцький 

район, с. 

Демидівка 

ДНЗ 

«Веснянка» 

 

вул.Миру, 5 Те саме 

Дослідження води 

Червень 

Листопад 

  

   

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря  

 

№  

з/п 

Місце відбору проб Види досліджень Кількість 

проб 

Термін 

виконання 

1 с.В.Терешківка,  

вул. Петровського, 236,  1000 м 

від ТЕЦ ПАТ 

«Полтаваобленерго» 

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

5.Сірководень 6.Фенол 

12 Березень 

Липень 

2 с. П’ятихатки, р – н житлової  

забудови  від 

ПАТ»Укртатнафта» 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Березень 

Липень 

3 с. Садки, район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Березень 

Серпень 

4 с. Чечелево,  район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Березень 

Серпень 

5 с. Білецьківка,  район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Березень 

Вересень 

6 с. Запсілля, район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Квітень 

Жовтень 

7 с. Крамаренки, район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Травень 

Жовтень 

8 с. Єрестівка, район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Травень 

Жовтень 

9 с. Пришиб, район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Червень 

Листопад 

10 с. Демидівка, район житлової 

забудови 

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

5.Сірководень 6.Аміак 

12 Червень 

Листопад 



 

 

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

Кременчуцькому району 

 

 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 ПАТ»Укртатнафта», с. 

П’ятихатки, р – н житлової 

 забудови 

 

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

нафтопродукти, РН),  

4 щоквартально  

2. Пестициди 4 щоквартально  

3. Мікробіологічні п-ки 4 щоквартально  

4. Паразитологічні п-ки 4 щоквартально  

5. Радіологічні п-ки: на вміст природніх радіонуклідів 4 щоквартально  

2 Відвал ПАТ «Кременчуцький 

сталеливарний завод», с. 

Чечелево, вул. Мудрого, 28, 

500 м від відвалу 

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

нафтопродукти, РН),  

4 щоквартально  

2. Пестициди 4 щоквартально  

3. Мікробіологічні п-ки 4 щоквартально  

4. Паразитологічні п-ки 4 щоквартально  

3 Відвал ПАТ «Кременчуцький 

сталеливарний завод», 

с. Підгірне, 300 м від відвалу 

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

нафтопродукти, РН),  

4 щоквартально  

2. Пестициди 4 щоквартально  

3. Мікробіологічні п-ки 4 щоквартально  

4. Паразитологічні п-ки 4 щоквартально  

4 с. Єрестівка, район житлової 

забудови 

1. Радіологічні п-ки: на вміст природніх радіонуклідів 

2. Дозиметричні вимірювання   

1 

20 

Жовтень 

5 С .Пришиб, район житлової 

забудови 

1 Дозиметричні вимірювання   20 Червень 

 

 


