
ПЛАН 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення в населених пунктах 

 Лохвицького  району  Полтавської області на 2018 рік 
№ 

п\п 

 

Назва 

населеного 

пункту 

Об’єкти моніторингу Перелік  лабораторних  та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Період  моніторингових 

досліджень 

1 м. Лохвиця Лікувальні заклади    

  Лохвицька ЦРЛ  

  Пологове відділення 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  (ймовірні збудники 

ВЛІ)–  120; 

Повітря на мікробну забрудненість та патогенний стафілокок – 6 проб 

Матеріал на стерильність – 5 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції   –  60; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу , 

визначення антибіотико резистентності – 9,  

Проби дезрозчинів на контамінацію , стійкість мікроорганізмів до дез 

розчинів – 2. 

Проби дезрозчинів на відповідність заданій концентрації – 2. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 5; вологість – 5, освітленості -5 

Обстеження роздаточної змиви на БГКП–  10, обстеження персоналу 

на кишкову группу інфекцій- 1 

Вода на мікробіологічні показники -1 

щоквартально 

  Хірургічне відділення Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  (ймовірні збудники 

ВЛІ)–  120; 

Повітря на мікробну забрудненість та патогенний стафілокок – 8 проб 

Матеріал на стерильність – 6 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції   –  60; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу , 

визначення антибіотико резистентності – 9,  

Проби дезрозчинів на контамінацію , стійкість мікроорганізмів до дез 

розчинів – 4 

Проби дезрозчинів на відповідність заданій концентрації – 2. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 5; вологість – 5, освітленості -5 

щоквартально 



Обстеження роздаточної змиви на БГКП–  10, обстеження персоналу 

на кишкову группу інфекцій- 1 

вода на бактеріологічні  показники -1  

 

  Реанімаційне відділення Повітря на мікробну забрудненість та патогенний стафілокок – 3проб 

Матеріал на стерильність – 3 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції   –  30; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу , 

визначення антибіотико резистентності – 4,  

Проби дезрозчинів на контамінацію , стійкість мікроорганізмів до дез 

розчинів – 2 

Проби дезрозчинів на відповідність заданій концентрації – 2. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 3; вологість – 3, освітленості -3 

вода на бактеріологічні  показники -1  

 

щоквартально 

  ЦСВ Контроль роботи парових стерилізаторів з використанням біологічних 

тестів - 3; 

Контроль роботи  повітряних  стерилізаторів з використанням 

біологічних тестів - 2; 

Повітря на мікробну забрудненість та пат стафілокок  – 2 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  (ймовірні 

збудники ВЛІ)–10; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції –  10,  
 

щоквартально 

  Стоматологічне відділення Повітря на ЗМЗ та стафілокок – 4 проби 

Проби дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 

Матеріал на стерильність – 6 проби; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 5 ; 

Проби дезрозчинів на відповідність заданій концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 3; вологість – 3, освітленість -3 

вода на бактеріологічні  показники -1 

1 квартал 

  Інфекційне відділення Повітря на ЗМЗ та сальмонелли – 4 проби 

Проби дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 

Матеріал на стерильність – 2 проби; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 3; 

Проби дезрозчинів на відповідність заданій концентрації – 1. 

1 квартал 



Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 3; вологість – 3, освітленість -3 

Обстеження роздаточної змиви на БГКП–  10, обстеження персоналу 

на кишкову группу інфекцій- 1 
вода на бактеріологічні  показники -1 

  Дитяче відділення  Повітря на ЗМЗ та сальмонелли – 4 проби 

Проби дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 

Матеріал на стерильність – 4 проби; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 3; 

Проби дезрозчинів на відповідність заданій концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 3; вологість – 3, освітленість -3 

Обстеження роздаточної змиви на БГКП–  10, обстеження персоналу 

на кишкову группу інфекцій- 1 

вода на бактеріологічні  показники -1  

моніторингові відвідування – виявлення випадків ГВП 

1 квартал 

  АЗПСМ  Матеріал на стерильність – 4 проб,  

Повітря  мікробну забрудненість – 4 проби.  

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 4 проби 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 4; 

вода на бактеріологічні та сан хім. показники -1 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 4; вологість – 4, освітленість -4  

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 1 
Гама-фон – 5 вимірювань 

 

1квартал 

  Навчальні та дошкільні 

заклади 
  

  Лохвицька гімназія Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів (класи на БГКП) - 

55, 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція на мікробіологічні показники – 3 проби,  

Грунт –пісок – 1 проба  

1 квартал 

3 квартал 



Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5, вологість -5;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 
Повітря закритих приміщень пил 

  Лохвицька ЗОШ №2  Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщеньпил - 3 

1 квартал 

3 квартал 

  Лохвицька ЗОШ № 3 Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

1 квартал 

3 квартал 



Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень  пил - 3 

  ДНЗ «Теремок» Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  –  проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Мікроклімат – 5; вологість -5 

Гама-фон – 5 вимірювань 

1 квартал 

3 квартал 

  ДНЗ «Орлятко»  Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 1 проба; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Мікроклімат – 5; вологість -5 

Гама-фон – 5 вимірювань 

1 квартал 

3 квартал 

  Комунальний водогін  

 

  

  КП «Лохвиця сервіс» Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 8 проб 1 квартал 



 3 квартал 

  Шахтні колодязі   

 

  

  Шахтні колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

1 квартал 

3 квартал 

  Річкова вода 

 

  

  р.  Суха Лохвиця  

м. Лохвиця вул. 

Воровського 

 р. Суха Лохвиця 

 с. Западинці 

р. Сула  

с. Млини 

Вода річкова на ЛКП, та на санітарно хімічні показники  2квартал 

3 квартал 

  р. Сула с. Млини 

р. Суха Лохвиця 

Вода річкова дослідження на віброфлору  2-3 квартал 

1 раз на два тижні 

  грунт   

  ДНЗ « Теремок» 

ДНЗ «Орлятко» 

Гімназія № 1 

ЗОШ №2 

ЗОШ №3 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

1квартал 

3 квартал 

  Атмосферне повітря  

 

 щоквартально 

  1.м.Лохвиця, житлова 

забудова  по вул. Федоряки 

( зона можливого 

впливуПрАТ «Райз-

Максимко» та 

птахофабрики «Полтавське 

сонечко»)   

2.м.Лохвиця, житлова 

забудова по вул 

Сенчанській (зона впливу 

об”їзної дороги) 

3.м.Лохвиця, місце 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

 



відпочинку населення 

вул.Героїв 

України,центральний сквер 

4. м. Лохвиця вул. Затишна 

59 А ( зона можливого 

впливу АЗС ) 

5. м. Лохвиця вул. 

Бурмистренка 2 ( зона 

впливу ДЕУ ) 

2 м. Заводське Лікувальні заклади  2 квартал 

4 квартал 

  АЗПСМ №1 

 

Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленості 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 2 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

  АЗПСМ №2 

 

Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 2 

Гама-фон – 3 вимірювання 

2 квартал 

4 квартал 

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Заводська  

ЗОШ І-ІІІст №1 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

2 квартал 

4 квартал 



Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил- 3 

   

Заводська  

ЗОШ І-ІІІст №2 

 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень  пил - 3 

 

2 квартал 

4 квартал 

  Заводський  

ДНЗ  «Малятко» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

2 квартал 

4 квартал 



Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

  Заводський  

ДНЗ  «Теремок» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

2 квартал 

4 квартал 

  Комунальний водогін  

 

  

  водопровід «КП 

Комунсервіс» 

м.Червонозаводське                                   

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 8 проб 

 

2 квартал 

4 квартал 

  Відомчий водогін   

  Водопровід  ПрАТ 

«СКЛОПРИЛАД» 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби 

 

2 квартал 

4 квартал 

  Шахтні колодязі   

   Шахтні колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10проб 

 

2 квартал 

4 квартал 

  Річкова вода   



 

  р. Сула  

масив Брисі 

Вода річкова на ЛКП, та та санітарно хімічні показники 2квартал 

3 квартал 

  грунт   

  ДНЗ « Теремок» 

ДНЗ «Малятко» 

ЗОШ №1 

ЗОШ №2 

полігон ТПВ 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

2 квартал 

4 квартал 

  Атмосферне повітря  

 

  

  1.м.Заводське, житлова 

забудова по вул. 

Польовій (зона  

можливого впливу ТОВ 

«Лохвицький 

комбікормовий завод» 

2.м.Заводське, місце 

відпочинку населення 

вул..Матросова (паркова 

зона) 
3.м. Заводське масив Брисі ( 

автошлях) 

4. м. Заводське вул. 

Ватутіна  

(зона впливу АЗС) 

5. м. Заводське вул. 

Матросова 

( зона впливу АЗС ) 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

щоквартально 

3 Токарі Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

1 квартал  

3 квартал 



Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 2 

 Гама-фон – 3 вимірювання 

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Токарівська 

ЗОШ 1-3 ст 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень  пил - 3 

1 квартал  

3 квартал 

  Заклад соц. захисту   

  Токарівський 

Психоневрологічний 

інтернат 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів – 20, 

Матеріал на стерильність -2 проби 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1 

Контроль повітря на мікробну забрудненість – 1 проба; 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2; 

мікроклімат -10 замірів 

 

Харчова продукція на мікробіологічні показники – 2 проби 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 20; 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

1 квартал  

3 квартал 



Змиви на ієрсінії -10, 

Гама-фон – 5 вимірювань 

  Токарівський  

ДНЗ « Пролісок» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 20, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  20 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

1 квартал  

3 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Громадські+ шахтні 

колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 8 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 6 проб 

 

1 квартал  

3 квартал 

  Річкова вода 

 

  

  Р. Артополот Вода річкова на ЛКП, та на санітарно хімічні показники 2 квартал  

3 квартал 

  Грунт,пісок   

  1.Токарівська 

ЗОШ 1-3 ст 

Токарівський  

2.ДНЗ « Пролісок» 

3. Токарівський будинок 

інтернат 

4.Місце відпочинку 

р.Артополот (прибережна 

смуга) 

5.  АЗПСМ 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

1 квартал  

3 квартал 



Атмосферне повітря  

 

  1.с. Токарі житлова 

забудова ( зона можливого 

впливу НГВУ 

«Полтаванафтогаз» 

2.с. Токарі житлова 

забудова ( зона можливого 

впливу МТФ) 

3. с Токарі місце відпочинку 

( паркова зона ) 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

1 квартал  

3 квартал 

4 с..Сенча Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 2 

Гама-фон – 5 вимірювань 

2 квартал  

4 квартал 

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Сенчанська  ЗОШ  1-3 

ступенів 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

2 квартал  

4 квартал 



замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил  - 3 

  Сенчанський  

ДНЗ «Ромашка» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ;  

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

2 квартал  

4 квартал 

   

Комунальний водогін  

 

  

  Водопровід  

КП « Паросток» 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

2 квартал  

4 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Громадські+ шахтні 

колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 4 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10проб 

2 квартал  

4 квартал 

  Річкова вода 

 

  

  р. Сула Вода річкова на ЛКП, та на санітарно хімічні показники 2 квартал  

3 квартал 

  Р. Сула  Вода річкова на віблофлору  2-3 квартал 

1 раз на два тижні 

  Грунт,пісок   



  1.Сенчанська 

ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Ромашка» 

3. місце відпочинку центр 

4.Місце відпочинку р. Сула 

5.  АЗПСМ 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

2 квартал  

4 квартал 

  Атмосферне повітря  

 

  

  1.с.Сенча , ігровий 

майданчик дитячого садка 

(зона можливого впливу 

ГПУ 

Полтавагазвидобування) 

2. с. Сенча житлова 

забудова ( зона 

можливого впливу ГПУ 

«Полтавагазвидобування»  

3.с. Сенча житлова 

забудова ( зона 

можливого впливу 

Яблунівського ГПЗ ) 
 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

2 квартал  

4 квартал 

5 Вирішальне  Лікувальні заклади   

  АЗПСМ № 1 Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 2 

Гама-фон – 5 вимірювань 

2 квартал 

4 квартал  

  АЗПСМ № 2 Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

2 квартал 

4 квартал 



Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники - 2  

Гама-фон – 3 вимірювання 

   

Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Вирішальненська ЗОШ 1-

3ст 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил- 3 

2 квартал 

4 квартал 

  Вирішальненський ДНЗ 

«Ромашка» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

2 квартал 

4 квартал 



стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

   

Комунальний водогін  

 

  

  КП Іваненко Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 4 проби 

 

2 квартал 

4 квартал 

  КП «Вирішальне» Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 8 проби 

 

2 квартал 

4 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Громадські+ шахтні 

колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 8 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 6 проб 

 

2 квартал 

4 квартал 

   

Грунт,пісок 

 

 

 

  1.Вирішальненська 

ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Ромашка» 

3. місце відпочинку (парк) 

4.АЗПСМ №1 

5.  АЗПСМ №2 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

2 квартал 

4 квартал 

  Атмосферне повітря  

 

 щоквартально 

  1.с.Вирішальне, ігровий 

майданчик дитячого садка 

(зона можливого впливу 

Яблунівського ВПГ) 

2. с. Вирішальне житлова 

забудова ( зона 

можливого впливу ГПУ 

  



«Полтавагазвидобування»  

3.с. Вирішальне, житлова 

забудова ( зона 

можливого впливу ТОВ 

Амарант ) 
 

 

6 

 

Яхники  

 

Лікувальні заклади 

  

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 1 

Гама-фон – 5 вимірювань 

1 квартал  

3 квартал 

   

Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Яхниківська ЗОШ 1-3 ст. Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

1 квартал  

3 квартал 



Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил  - 3 

  Яхниківський ДНЗ 

«Лісовий дзвіночок» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

1 квартал  

3 квартал 

   

Сільський водогін  

 

  

  Водопровід СВК «Дружба» Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

1 квартал  

3 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Шахтні колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 6 проб 

 

1 квартал  

3 квартал 

   

Грунт,пісок 

  

  1.Яхниківська 

ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Лісовий дзвіночок» 

3. місце відпочинку сквер 

4.АЗПСМ 

5.  Яхниківська школа 

інтернат 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

1 квартал  

3 квартал 

  Атмосферне повітря    



 

  1.с.Яхники , ігровий 

майданчик дитячого садка 

2. с. Яхники житлова 

забудова ( центр села-

зона впливу автошляху) 

3.с. Сенча житлова 

забудова ( зона 

можливого впливу СВК 

«Дружба» ) 
 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

1 квартал  

3 квартал 

7 Г.Їсківці Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 2 

Гама-фон – 3 вимірювання 

2 квартал  

4 квартал 

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Г .Їсківецька ЗОШ 1-3 ст. Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

2 квартал  

4 квартал 



замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил -3 

  Г. Їсківецький 

ДНЗ»Колосок» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ;  

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

2 квартал  

4 квартал 

  Сільський водогін  

 

  

  водогін ТОВ»Перемога 

Агро» 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 2 квартал  

4 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Шахтні колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

2 квартал  

4 квартал 

   

Грунт,пісок 

  

  1.Г.Їсківецька 

ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Колосок» 

3. місце відпочинку сквер 

4.АЗПСМ 

5. Дитячий майданчик  

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

2 квартал  

4 квартал 



  Атмосферне повітря  

 

  

  1.с.Г.Їсківці , ігровий 

майданчик дитячого садка 

2. с.Г. Їсківці житлова 

забудова ( центр села) 

3.с.Г. Їсківці житлова 

забудова ігровий 

майданчик ЗОШ ( Зона 

можливого впливу ТОВ 

«Перемога Агро» 
 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

2 квартал  

4 квартал 

8 Лука  Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 1 

Гама-фон – 5 вимірювань 

2 квартал  

4 квартал  

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Лучанська ЗОШ 1-3 ст. Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

2 квартал  

4 квартал 



Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил  - 3 

  Лучанський ДНЗ 

«Вишенька» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

2 квартал  

4 квартал 

  Сільський водогін  

 

  

  Водопровід Лучанської с/р Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

2 квартал  

4 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Громадські+ шахтні 

колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

2 квартал  

4 квартал 

  Річкова вода 

 

  

  р. Сула Вода річкова на ЛКП, та на санітарно хімічні показники 2 квартал  

3 квартал 

   

Грунт,пісок 

  

  1.Лучанська Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 2 квартал  



ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Вишенька» 

3. місце відпочинку сквер 

4.АЗПСМ 

5. місце масового 

відпочинку р. Сула 

 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

4 квартал 

   

 

Атмосферне повітря  

 

  

  1.с.Лука , ігровий 

майданчик дитячого садка 

2. с. Лука житлова 

забудова ( центр села) 

3.с. Лука ігровий 

майданчик ЗОШ 
 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

2 квартал  

4 квартал 

     

9 Піски  Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 1 

Гама-фон – 3 вимірювання 

1 квартал 

3 квартал 

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Пісківська ЗОШ 1-3 ст. Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

1 квартал 

3 квартал 



Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил  - 3 

  Пісківський ДНЗ 

«Чебурашка» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ;  

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

1 квартал 

3 квартал 

  Сільський водогін  

 

  

  Водопровід « 

Червонозаводське 

бурякогосподарство» 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

1 квартал 

3 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Громадські+ шахтні 

колодязі, якими 

користуються 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проби 

 

1 квартал 

3 квартал 



вагітні і діти до 3р. 

  Річкова вода 

 

  

  р. Сула Вода річкова на ЛКП, та та санітарно хімічні показники 1 квартал 

3 квартал 

   

 

 

Грунт,пісок 

  

   

1.Пісківська 

ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Чебурашка» 

3. місце відпочинку сквер 

4.АЗПСМ 

5. місце масового 

відпочинку р. Сула 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

1 квартал 

3 квартал 

  Атмосферне повітря  

 

  

  1.с.Піски , ігровий 

майданчик дитячого садка 

2. с. Піски житлова 

забудова ( центр села) 

3.с. Піски житлова 

забудова (зона можливого 

впливу 

Червонозаводського 

бурякогосподарства)  
 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

1 квартал 

3 квартал 

10 Корсунівка Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

1 квартал 

3 квартал 



Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 1 

Гама-фон – 5 вимірювань 

   

 

Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Корсунівська ЗОШ 1-3 ст. Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил  - 3 

 

1 квартал 

3 квартал 

  Корсунівський ДНЗ 

«Колосок» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

1 квартал 

3 квартал 



Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

   

Сільський водогін  

 

  

  Водопровід Корсунівської 

с/р 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 8 проб 

 

1 квартал 

3 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Громадські+ шахтні 

колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

1 квартал 

3 квартал 

   

Грунт,пісок 

  

  1.Корсунівська 

ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Колосок» 

3. місце відпочинку сквер 

4.АЗПСМ 

5. Дитячий майданчик  

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

1 квартал 

3 квартал 

   

 

Атмосферне повітря  

 

  

  1.с.Корсунівка , ігровий 

майданчик дитячого садка 

2. с. Корсунівка житлова 

забудова ( центр села) 

3.с. Корсунівка житлова 

забудова ( зона 

можливого впливу  

тракторної бригади) 
 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

1 квартал 

3 квартал 

11 Безсали Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 2 квартал 



Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 1 

Гама-фон – 5 вимірювань 

4 квартал 

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Безсалівська ЗОШ 1-3 ст. Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 5 вимірювань 

Повітря закритих приміщень пил  - 3 

2 квартал 

4 квартал 

  Безсальський ДНЗ 

«Теремок» 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

2 квартал 

4 квартал 



стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 5 вимірювань 

 

  Сільський водогін  

 

  

  Водопровід Безсальської с/р Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 8 проб 

 

2 квартал 

4 квартал 

  Шахтні колодязі   

   Шахтні колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проб 

 

2 квартал 

4 квартал 

   

Грунт,пісок 

  

  1.Безсальська 

ЗОШ 1-3 ст 

2.ДНЗ «Теремок» 

3. місце відпочинку сквер 

4.АЗПСМ 

5. Дитячий майданчик  

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

2 квартал 

4 квартал 

  

 
 

Атмосферне повітря  

 

  

  1.с.Безсали , ігровий 

майданчик дитячого садка 

2. с. Безсали житлова 

забудова ( центр села) 

3.с. Безсали житлова 

забудова ( виїзд із села ) 
 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

2 квартал 

4 квартал 

12 Бодаква Лікувальні заклади   

  АЗПСМ Повітря мікробну забрудненість -2 проби; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

1 квартал 

3 квартал 



Контроль дезрозчинів на контамінацію – 2 проби; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу  – 2; 

Проби на якість перед стерилізаційної очистки : на приховану кров – 

4, на залишки миючих засобів – 4. 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: температура 

– 2; вологість – 2, освітленість -2 

вода на бактеріологічні та санітарно хімічні показники – 1 

Гама-фон – 5 вимірювань 

  Навчальні та  

Дошкільні заклади 

  

  Бодаквянська ЗОШ 1-3 ст. Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 12 проб; 

Змиви на контроль якості поточної дезінфекції ( класи)  –  55; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми та якість поточної 

дезінфекції (харчоблок) – 30; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Змиви на єрсініоз – 5; 

Харчова продукція (добові проби )на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Вода питна на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники – 2 

проби, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні (5-6 приміщень) ; 15 

замірів 

Мікроклімат – 5 ; вологість -5 

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 3 проби 

Гама-фон – 3 вимірювання 

Повітря закритих приміщень пил  - 3 

Гама-фон – 3 вимірювання 

1 квартал 

3 квартал 

  Бодаквянський  школа сад Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Повітря на мікробіологічні показники – 11 проб; 

 Змиви на контроль якості поточної дезінфекції в групах- 50, 

Обстеження персоналу закладу на носійство збудників кишкових 

інфекцій-  50 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  та контроль  якості 

поточної дезінфекції  (харчоблок) – 50; 

Обстеження персоналу харчоблоку на носійство золотистого 

1 квартал 

3 квартал 



стафілококу та збудників кишкових інфекцій  – 4; 

Харчова продукція(добові проби) на мікробіологічні показники – 3 

проби,  

Грунт та пісок на ЗМЗ та яйця гельмінтів – 2 проби 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 2 проби; 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні 15замірів ; 

Гама-фон – 2 вимірювання 

 

  Сільський водогін  

 

  

  Водопровід Бодаквянської 

с/р 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 6 проб 

 

1 квартал 

3 квартал 

  Шахтні колодязі   

  Шахтні колодязі, якими 

користуються 

вагітні і діти до 3р. 

Вода питна на мікробіологічні та сан хім. показники  – 10 проби 

 

1 квартал 

3 квартал 

  Річкова вода 

 

  

  р. Сула Вода річкова на ЛКП, та та санітарно хімічні показники 1 квартал 

3 квартал 

  

 
 

Грунт,пісок 

  

  1.Бодаквянська 

ЗОШ 1-3 ст 

2.Школа сад 

3. місце відпочинку сквер  

4.АЗПСМ 

5. місце масового 

відпочинку р. Сула 

 

Мікробіологічні показники: МАФАМ, БГКП, титр клостридій, 

сальмонела. Паразитологічні показники; яйця гельмінтів Санітарно 

хімічні показники : нітрати , нафтопродукти 

1 квартал 

3 квартал 

  Атмосферне повітря  

 

  

  1.с.Бодаква, ігровий 

майданчик дитячого садка 

2. с. Бодаква житлова 

забудова ( центр села) 

3.с. Бодаква житлова 

забудова ( виїзд із села ) 

Пил,діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид азоту,свинець та його 

неорганічні сполуки(у перерахунку на свинець), 

бенз(а)пірен,формальдегід,шум 

1 квартал 

3 квартал 



 

 

 

 

  


