
ПЛАН 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення 

Оржицького району  на 2018 рік 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

№ 
з/п 

Район (місто) Найменування 
ЛПЗ 

Адреса місця 
розташування 

Назва 
відділення 
(стаціонару) 

Перелік лабораторних та 
інструментальних досліджень, 
кількість проб 

Термін 
відвідувань 
(візитів) 

Кратність 
моніторингових 
відвідувань 
(візитів) 
 
 

1 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця,  
вул. Центральна,3 

Пологове 
відділення 

Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 9; матеріал на 
стерильність–20. Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1, Змиви на контроль 
якості поточної дезінфекції - 30 
вивчення антибіотико резистентності 
виділених штамів  Обстеження 
персоналу на золотистий стафілокок 
5,працівників роздаточних на 
кишкову групу інфекцій – 3, Змиви на 
БГКП (буфетна) – 5, проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1, 
Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість – 1, 
швидкість руху повітря-1. 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 
 
лютий, 
травень, 
серпень, 
листопад 

1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця, 
вул. Центральна,3 

Хірургічне  
відділення 

Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 8; Матеріал на 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 

1 раз в квартал 
 



стерильність–20. Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1, Змиви на контроль 
якості поточної дезінфекції -30 
вивчення антибіотико резистентності 
виділених штамів . Обстеження 
персоналу на стафілокок 4, 
працівників роздаточних на кишкову 
групу інфекцій – 3,  Змиви на БГКП 
(буфетна) – 5, проби дезрозчинів на 
контамінацію та резистентність  – 
1,Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість – 1, 
швидкість руху повітря-1. 

 
лютий, 
травень, 
серпень, 
листопад 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

3 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця, 
вул. Центральна, 3 

Відділення 
інтенсивної 
терапії . 

Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 8; Матеріал на 
стерильність–20. Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1, Змиви на контроль 
якості поточної дезінфекції – 30  
вивчення антибіотико резистентності 
виділених штамів . Обстеження 
персоналу на стафілокок 4, проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1,Інструментальні 
вимірювання параметрів 
мікроклімату: температура – 1; 
вологість – 1, швидкість руху повітря-
1. 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 
 
 
лютий, 
травень, 
серпень, 
листопад 
 

1 раз в квартал 
 
 
 
 
 

4 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця, 
вул. Центральна, 3 

Терапевтичне 
та 
неврологічне 
відділення  

Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 6; Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1.Матеріал на 
стерильність – 2 . Змиви на контроль 
поточноі дезинфекціі -10 вивчення 
антибіотико резистентності 

ІІ, ІV 
квартали 
 
квітень, 
жовтень 
 
 

1 раз в 6 міс. 
 
 
 
 
 
 



виділених штамів, Змиви на БГКП 
(буфетна) – 5 проби дезрозчинів на 
контамінацію та резистентність  – 1, 
Обстеження персоналу на стафілокок 
5, працівників роздаточних на 
кишкову групу інфекцій – 2, 
Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість – 1, 
швидкість руху повітря-1. 
Перевірка виконання вимог наказу 
МОЗ  України № 196 від 14.07.1998 
«Про посилення заходів щодо 
попередження захворювань на 
поліомієліт в Україні» з метою 
виявлення хворих на ГПВ та 
поліомієлітоподібні захворювання, 
перевірки медичної документації ( 
історії хвороб), правильності відбору, 
зберігання та транспортування 
відібраного матеріалу для 
дослідження на ентеровіруси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця, 
вул. Центральна, 3 

Інфекційне 
відділення  

Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 9; матеріал на 
стерильність–20. Обстеження 
персоналу на стафілокок 6, 
працівників роздаточних на кишкову 
групу інфекцій – 2, Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1, Змиви на контроль 
якості поточної дезінфекції -30 
вивчення антибіотико резистентності 
виділених штамів, Змиви на БГКП 
(буфетна) – 6, проби дезрозчинів на 
контамінацію та резистентність  – 1, 
Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 

ІІ-ІV 
квартали 
 
травень, 
жовтень 

1раз в 6 міс. 
 
 
 
 



температура –1; вологість – 1, 
швидкість руху повітря-1. 

6 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця, 
вул. Центральна, 3 

Дитяче 
відділення 

Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 4; Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1.Матеріал на 
стерильність – 2 . Змиви на контроль 
поточноі дезинфекціі -10 вивчення 
антибіотико резистентності 
виділених штамів - проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1, Обстеження 
персоналу на стафілокок 5 
працівників роздаточних на кишкову 
групу інфекцій – 2 , Змиви на БГКП 
(буфетна) – 5, змиви на грибоподібні 
гриби роду кандіди (маніпуляційний 
кабінет)-5, проби побутового пороху 
– 3,Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 3; вологість – 3, 
швидкість руху повітря-3. 
Перевірка виконання вимог наказу 
МОЗ  України № 196 від 14.07.1998 
«Про посилення заходів щодо 
попередження захворювань на 
поліомієліт в Україні» з метою 
виявлення хворих на ГПВ та 
поліомієлітоподібні захворювання, 
перевірки медичної документації ( 
історії хвороб), правильності відбору, 
зберігання та транспортування 
відібраного матеріалу для 
дослідження на ентеровіруси. 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 
 
 
лютий, 
травень, 
серпень, 
листопад 
 
 
 
 
 

1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 

 
 
Оржицький р-н 

 
 
Оржиця ЦРЛ 

 
 
смт Оржиця, 

 
 
Клінічна 

Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 2; Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 
 

 
 
1раз в квартал 



 
 

вул. Центральна, 3 
 
 

лабораторія 
поліклінічного 
відділення 
 

показники – 1. Змиви на контроль 
поточноі дезинфекціі -20 вивчення 
антибіотико резистентності 
виділених штамів ;  Обстеження 
персоналу на стафілокок 4, проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1, Інструментальні 
вимірювання параметрів 
мікроклімату: температура – 1; 
вологість – 1, швидкість руху повітря-
1. 

 
березень, 
червень,  
серпень, 
жовтень 

 
 
 
 

8 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця 
вул. Центральна, 3 

Хірургічний 
кабінет 
(поліклінічне 
від.) 

Змиви на  УП МФ – 15; Проби повітря 
на патогенний стафілокок – 2 , Вода 
питна водопровідна  на 
мікробіологічні показники – 1, 
Матеріал на стерильність – 5. 
Обстеження персоналу на стафілокок 
2,  Змиви на контроль поточноі 
дезинфекціі – 10 вивчення 
антибіотико резистентності 
виділених штамів - проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1, Інструментальні 
вимірювання параметрів 
мікроклімату: температура – 1; 
вологість – 1, швидкість руху повітря-
1. 

ІІ-ІV 
квартали 
 
 
квітень, 
жовтень 

1 раз в 6 міс. 
 

9 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця 
вул. Центральна,3 

ЦСВ Біотести-5; Змиви на контроль 
поточноі дезинфекціі -20 вивчення 
антибіотико резистентності 
виділених штамів -; матеріал на 
стерильність – 10, Проби повітря на 
патогенний стафілокок – 2. проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1Обстеження 
персоналу на стафілокок 5, 
Інструментальні вимірювання 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 
 
лютий, 
травень, 
липень, 
листопад 

1 раз в квартал 
 



параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість – 1, 
швидкість руху повітря-1. 

10 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця 
вул. Центральна, 3 

Стоматологічн
ий кабінет №1 

Змиви на пат флору – 20; на БГКП –  
20; Матеріал на стерильність – 10 ; 
Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 4; Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1 проби дезрозчинів на 
контамінацію та резистентність  – 1, 
Обстеження персоналу на стафілокок 
3, Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість –1, 
швидкість руху повітря-1.  

ІІ-ІV 
квартали 
 
 
квітень, 
серпень  
 

1 раз в 6 міс. 
 

11 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця 
вул. Центральна, 3 

Стоматологічн
ий кабінет №2 

Змиви на пат флору – 20; на БГКП –  
20; Матеріал на стерильність – 10 ; 
Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 4; проби дезрозчинів на 
контамінацію та резистентність  – 
1,Вода питна водопровідна  на 
мікробіологічні показники – 1 
Обстеження персоналу на стафілокок 
3 ,Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість – 1, 
швидкість руху повітря-1. 

ІІ-ІV 
квартали 
 
 
квітень, 
серпень  
 

1 раз в 6 міс.  

12 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця 
вул. Центральна, 3 

Кабінет 
переливання 
крові 
(поліклінічне 
відділення) 

Змиви на  УП МФ – 10; Проби повітря 
на патогенний стафілокок – 3 , проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1,  Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1, Обстеження 
персоналу на стафілокок 1, 
Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість – 1, 

ІІ-ІV 
квартали 
 
 
травень, 
листопад 

 2 рази в рік 
  



швидкість руху повітря-1. 

13 Оржицький р-н Оржиця ЦРЛ смт Оржиця 
вул. Центральна, 3 

Харчоблок  
 

Вода питна водопровід на санітарно 
гігієнічні показники -1, харчові 
продукти – 2 , змиви на БГКП- 20, 
змиви на я/г – 10 , Раптове 
обстеження персоналу на кишкову 
групу-3, Обстеження персоналу на 
стафілокок 3, змиви на кишковий 
єрсиніоз з овочів- 3, проби 
дезрозчинів на контамінацію та 
резистентність  – 1,Інструментальні 
вимірювання параметрів 
мікроклімату: температура – 1; 
вологість – 1, швидкість руху повітря-
1. 

ІІ-ІV 
квартали 
 
 
травень, 
листопад 

   1 раз в 6 міс 
     

14 Оржицький р-н Оржицька ЦРЛ с. Лазірки стоматологічн
ий кабінет  

Змиви на пат флору – 20; на БГКП –  
20; Матеріал на стерильність – 10 ; 
Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 4; Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1 проби дезрозчинів на 
контамінацію та резистентність  – 1, 
Обстеження персоналу на стафілокок 
3, Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 
температура – 1; вологість –1, 
швидкість руху повітря-1. 

ІІ-ІV 
квартали 
 
травень, 
листопад 

2 рази в рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Оржицький р-н Оржицька ЦРЛ с.  Денисівка стоматологічн
ий кабінет 
 

Змиви на пат флору – 20; на БГКП –  
20; Матеріал на стерильність – 10 ; 
Проби повітря на патогенний 
стафілокок – 4; Вода питна 
водопровідна  на мікробіологічні 
показники – 1 проби дезрозчинів на 
контамінацію та резистентність  – 1, 
Обстеження персоналу на стафілокок 
3, Інструментальні вимірювання 
параметрів мікроклімату: 

ІІ-ІV 
квартали 
 
травень, 
листопад 

2 рази в рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



температура – 1; вологість –1, 
швидкість руху повітря-1. 

 

Моніторингові візити та дослідження ЗОШ та ДНЗ 

№ 
з/п 

Район Найменування 
об’єкту 

Адреса місця 
розташування 

Підпорядкуван
ня 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 
кількість проб 

Терміни  
відвідувань 
(візитів) 

1 Оржицький р-н Оржицька ЗОШ смт Оржиця Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 30, 3 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову групу -3, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
грунт на я/г -2, змиви на я/г-40, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 
Вода питна на я/г-1 зр. 
Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень),   
мікроклімат – 5-6  класних кімнат 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 
 
лютий, 
травень, 
вересень, 
листопад, 

2 Оржицький р-н Оржиця ДНЗ  смт Оржиця Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 40, 3 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу  на кишкову групу –4, 
3 зразки овочів на нітрати  (на рік),, 
10 змивів на ієрсініоз,  
грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-40, грунт на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г-1зр. 

І-ІІ-ІІІ-ІV 
квартали 
 
лютий, 
травень, 
вересень, 
листопад, 

 

3 Оржицький р-н Заріг ЗОШ с  Заріг Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  

І, ІІІ квартали 
 
січень, 
вересень 



Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 
Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень), 
Мікроклімат – 5-6  класних кімнат 

4 Оржицький р-н Заріг ДНЗ с  Заріг Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 10, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
5 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-10, грунт на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г-1 зр. 

І, ІІІ квартали 
 
січень, 
вересень 

5 Оржицький р-н Великоселецька 
        ЗОШ 

с Великоселецьке 
 

Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, Раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт на я/г -2 змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 
Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень), 
Мікроклімат – 5-6  класних кімнат 

І, ІІІ квартали 
 
березень, 
вересень 

6 Оржицький р-н Великоселецький   
ДНЗ 
         

с Великоселецьке 
 

Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік),, 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

І, ІІІ квартали 
 
березень, 
вересень 

7 Оржицький р-н Плехів ЗОШ с Плехів Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 

І, ІІІ квартали 
 
березень, 



персоналу харчоблоку на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 
Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень), 
Мікроклімат – 5-6  класних кімнат Вода питна на я/г- 1 
зр. 

вересень 

8 Оржицький р-н Плехів ДНЗ с Плехів Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

І, ІІІ квартали 
 
березень, 
вересень 

9 Оржицький р-н Лукімя ЗОШ с Лукімя Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. Води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
Води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову руппу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2                                                                                   
проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 
Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень), 
Мікроклімат – 5-6  класних кімнат 

І, ІІІ квартали 
 
лютий, 
вересень 



10 Оржицький р-н Лукімя ДНЗ с Лукімя Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. Води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
Води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу на кишкову руппу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на 
мікробіологічні показники -2проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

І, ІІІ квартали 
 
лютий, 
вересень 

11 Оржицький р-н Новооржицька 
ЗОШ 

смт 
Новооржицьке 

Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 30, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. Води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
Води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову руппу -2, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

ІІ, IV квартали 
 
травень, 
жовтень 

12 Оржицький р-н Новооржицьке 
ДНЗ 

смт 
Новооржицьке 

Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 30, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. Води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
Води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу на кишкову руппу -4, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 
Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень), 
Мікроклімат – 5-6  кгрупових кімнат 

ІІ, IV квартали 
 
травень, 
жовтень 

13 Оржицький р-н Вишневе ЗОШ с Вишневе Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. Води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
Води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову руппу -2, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 

ІІ, IV квартали 
 
квітень, 
листопад 



Вода питна на я/г- 1 зр. 
Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень), 
Мікроклімат – 5-6  класних кімнат 

14 Оржицький р-н Вишневе ДНЗ с Вишневе Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. Води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
Води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу на кишкову руппу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

ІІ, IV квартали 
 
квітень, 
листопад 

15 Оржицький р-н Денисівка ЗОШ с Денисівка Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

ІІ, IV квартали 
 
травень, 
грудень 

16 Оржицький р-н Денисівка ДНЗ с Денисівка Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. Води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
Води на сан.-хімічні показники,рРаптове обстеження 
персоналу на кишкову руппу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт та пісок на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

ІІ, IV квартали 
 
травень, 
грудень 

17 Оржицький р-н Воронинці ЗОШ с Воронинці Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу харчоблоку на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на мікробіологічні 
показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

ІІ, IV квартали 
 
квітень, 
жовтень 



Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 приміщень), 
Мікроклімат – 5-6  класних кімнат 

18 Оржицький р-н Воронинці ДНЗ с Воронинці Районний 
відділ освіти 

Змиви на БГКП – 20, 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, раптове обстеження 
персоналу на кишкову групу -1, 
3 зразки овочів на нітрати (на рік), 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -2, змиви на я/г-20, грунт на 
мікробіологічні показники -2 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 

ІІ, IV квартали 
 
квітень, 
жовтень 

 

Моніторингові візити та дослідження в пришкільних оздоровчих таборах 

Район 
 

Адреса місця розташування пришкільного 
оздоровчого закладу 

Підпорядкуван
ня 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 
кількість проб 

Терміни  
відвідувань 
(візитів) 

Оржицький р-н Смт. Оржиця, с. Заріг, с. Онішки, с 
Великоселецьке, с. Плехів, , с. Вороненці, с. 
Денисівка, с. Золотухи, с. Лазірки, с. Велички, с. 
Лукім’я, с. Круподеринці, с. Вишневе, смт. 
Новооржицьке, с. Райозеро, , с. Савинці, с. 
Тарасенкове, с. Чайківщина, с. Чевельча, с. 
Чутівка, с. Черевки, с. Яблунево, с. Старий 
Іржавець, 

Районний 
відділ освіти 

КІЛЬКІСТЬ ПРОБ З ОДНОГО ОБЄКТА: 
Змиви на БГКП – 15 , 2 прод.– на мікробіологічні 
показники, 1 зр. води  на мікробіологічні показ., 1 зр. 
води на сан.-хімічні показники, Раптове обстеження 
персоналу на кишкову групу -1, 
10 змивів на ієрсініоз,  
Грунт та пісок на я/г -1, змиви на я/г-10, грунт на 
мікробіологічні показники -1 проб. 
Вода питна на я/г- 1 зр. 
Вода відкритих водойм – 1 проба 

ІІ  квартал 
червень 

 

Моніторингові візити та дослідження закладів соціального забезпечення 

№ 
з/п 

Адреса місця 
розташування 
 

Найменува
ння об’єкту 
 

Назва приміщень 
в яких 
проводяться 
дослідження 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, кількість 
проб 

Терміни  
відвідувань 
(візитів) 

Кратність 
монітори
нгових 
відвідува
нь 



(візитів) 

1 Оржицький р-н,    
с Мала Селецька 

Будинок 
ветеранів 
СТОВ 
«Селецька» 

Харчоблок, 
житлові кімнати, 
маніпуляційна, 
ізолятор 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  – 10; 
Змиви на контроль поточної дезінфекції –  10; 
Повітря- 2; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу; 
Контроль відповідності заданої концентрації дезрозчинів-1, 
Вода на сан.гіг. та мікробіологічні показники  1 проба. 
Змиви на БГКП – 20, 
Кулінарні на бак.дослідження – 3, 
Раптове обстеження персоналу на групу кишкових інфекцій – 1 
(харчоблок)  
Овочі на нітрати – 3 проби на рік 

І, IІІ 
квартали 
 
березень, 
серпень 

2 рази в 
рік 
 
 

2 Оржицький р-н, с 
Воронинці 

Стаціонарн
е 
відділення 
для 
постійного 
проживанн
я одиноких 
непрацезд
атних 
громадян 
та інвалідів   

Харчоблок, 
житлові кімнати, 
маніпуляційна, 
ізолятор 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  – 10; 
Змиви на контроль поточної дезінфекції –  10; 
Повітря- 3; 
Обстеження персоналу на носійство золотистого стафілококу; 
Контроль відповідності заданої концентрації дезрозчинів-1, 
Вода на сан.гіг. та мікробіологічні показники  1 проба. 
Змиви на БГКП – 30, 
Змиви на ієрсінії – 10, 
Кулінарні на бак.дослідження – 3, 
Раптове обстеження персоналу на групу кишкових інфекцій – 1 
(харчоблок)  
Овочі на нітрати -3 проби на рік 

ІІ, IV 
квартали 
 
Квітень 
жовтень 

2 рази в 
рік 
 
 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  
з/п 

Адреса місця відбору проб Мета дослідження Кількість та точки відбору 
проб 

Термін виконання 

1  смт. Оржиця, Оржицького р-ну Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води  

5 на квартал  
(ЗОШ, ДНЗ, ЦРЛ, арт. 
свердловини  вул. Гоголя, 

І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, червень, 
вересень, грудень 



вул. Садова) 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  

5 на квартал 
(ЗОШ, ДНЗ, ЦРЛ, арт. 
свердловини  вул. Гоголя, 
вул. Садова) 

І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, червень, 
вересень, грудень 

 

 

1  с. Заріг, Оржицького району Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

5 на квартал  (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1 та 
№2, водорозбірна 
колонка поблизу кафе 
«Європа») 

І, IІІ квартали 
Січень 
липень 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1 та 
№2, водорозбірна 
колонка поблизу кафе 
«Європа») 

І, IІІ квартали 
Січень 
липень 

2 с. Лукім’я, Оржицького району Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №3 та 
№2, водорозбірна 
колонка в р-ні 
буд.культури) 

І, IІІ квартали 
Лютий 
серпень 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №3 та 
№2, водорозбірна 
колонка в р-ні 
буд.культури) 

І, IІІ квартали 
Лютий 
серпень 

3 с. Великоселецьке, Оржицького району Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1 та 
№2, водорозбірна 
колонка по вул. Миру) 

І, IІІ квартали 
Березень 
вересень 



Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1 та 
№2, водорозбірна 
колонка по вул. Миру) 

І, IІІ квартали 
Березень 
вересень 

4 Смт Новооржицьке, Оржицького району Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1, 
АЗПСМ, насосна станція ІІ 
підйому) 

ІІ, IV квартали 
Травень, жовтень 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1, 
АЗПСМ, насосна станція ІІ 
підйому) 

ІІ, IV квартали 
Травень, жовтень 

5 С. Вишневе, Оржицького району Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1, 
№2, АЗПСМ) 

ІІ, IV квартали 
Квітень, листопад 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
арт. свердловини №1, 
№2, АЗПСМ) 

ІІ, IV квартали 
Квітень, листопад 

6 С. Вороненці, Оржицького району Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
буд ветеранів, артсвердл. 
№2,№3) 

ІІ, IV квартали 
Квітень, жовтень 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
буд ветеранів, артсвердл. 
№2,№3) 

ІІ, IV квартали 
Квітень, жовтень 

7 С. Денисівка, Оржицького району Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
АЗПСМ, артсвердловина 
№5, водорозбірна 
колонка по вул Садова 4) 

ІІ, IV квартали 
травень, грудень 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - питної води згідно ДСанПіНу 
2.2.4.171-10  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
АЗПСМ, артсвердловина 
№5, водорозбірна 
колонка по вул Садова 4) 

ІІ, IV квартали 
травень, грудень 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання (громадські шахтні колодязі) 



№  
з/п 

Адреса місця відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін виконання 

1 Смт. Новооржицьке, Оржицького району (ш/к в р-
ні базарної площі) 

Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

1 на квартал І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, червень, 
вересень, грудень Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - на визначення вмісту нітратів  
1 на квартал 

2 С. Вишневе, Оржицького району (ш/к по  вул. 
Гадяцькій) 

Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

1 на квартал І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, червень, 
вересень, грудень Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - на визначення вмісту нітратів 
 

1 на квартал 

3 С. Вишневе, Оржицького району (ш/к по вул. 
Миру) 

Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

1 на квартал І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, червень, 
вересень, грудень Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - на визначення вмісту нітратів 
 

1 на квартал 

4 С. Великоселецьке, Оржицького району (ш/к по 
вул. Першотравнева, 1) 

Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

1 на квартал І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, червень, 
вересень, грудень Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - на визначення вмісту нітратів 
1 на квартал 

5 С. Сазонівка. Оржицького району (ш/к на вїзді в 
село) 

Мікробіологічні дослідження:  
 - питної води води 

1 на квартал І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, червень, 
вересень, грудень Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - на визначення вмісту нітратів 
1 на квартал 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  
з/п 

Адреса місця відбору проб Мета дослідження Кількість проб та точки 
відбору 

Термін та кратність 
виконання 

1  смт. Оржиця, Оржицького р-ну Санітарно-гігієнічні дослідження 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

5 (ЗОШ, ДНЗ, місце 
відпочинку населення 
вул. Центральна, 24. 
Житлові забудови  по вул. 
Центральна, 130 та вул. 
Черкаська, 8 - , зони 
можливого впливу АЗС) 

1 раз на рік 
ІІ-ІІІ квартали 
Квітень - вересень 



 

№  
з/п 

Адреса  місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб та точки 
відбору 

Термін та кратність 
виконання 

2  С. Заріг, Оржицького р-ну Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

3 (місце відпочинку 
населення в р-н 
дендропарку, ЗОШ, 
житлова забудова по вул. 
Миру,2) 

1 раз на рік  
ІІІ квартал 
 липень 

3 С. Лукім’я Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

3 (ЗОШ, ДНЗ, буд. 
культури) 

1 раз на рік 
 ІІІ квартал 
 серпень 

4 С. Великоселецьке Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

3 (ЗОШ, ДНЗ, ФАП) 1 раз на рік 
 ІІІ квартал 
 вересень 

5 С. Плехів Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

3 (ЗОШ, ФАП, будинок 
культури) 

 1 раз на рік 
ІІІ квартал 
 серпень 

6 Смт. Новооржицьке Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід)  

3 (ЗОШ,ДНЗ, житлова 
забудова по вул. 
Центральна 10) 

1 раз на рік 
ІІ  квартал 
Травень 

7 С. Вишневе Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

3 (ЗОШ,ДНЗ, буд. 
культури) 

1 раз на рік 
ІІ квартал 
червень  

8 С. Денисівка Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

3 (ЗОШ,ДНЗ, житлова 
забудова по вул. Садова, 
4) 

1 раз на рік 
ІІ квартал 
Травень  

9 С. Вороненці Санітарно-гігієнічні дослідження: 
(Азоту двоокис, сірки двоокис, 
сірководень, формальдегід) 

3 (ЗОШ,ДНЗ, будинок 
ветеранів) 

1 раз на рік 
ІІ квартал 
Квітень  

 

Моніторингові дослідження ґрунту  

№  Адреса місця відбору проб Мета дослідження Кількість проб та точки Термін виконання 



з/п відбору 

1  смт. Оржиця, Оржицького р-ну Мікробіологічні дослідження:  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
ЦРЛ, автостанція, парк по 
вул. Гоголя) 

І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, травень, 
липень, жовтень 

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
ЦРЛ, автостанція, парк по 
вул. Гоголя) 

І-ІІ-ІІІ-ІV квартали 
Березень, травень, 
липень, жовтень 

 

2  С. Заріг, Оржицького р-ну Мікробіологічні дослідження:  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
дендропарк) 

І, ІІІ квартали 
Березень , липень,  

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
дендропарк) 

І, ІІІ квартали 
Березень , липень,  

3 С. Лукім’я Мікробіологічні дослідження:  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
парк) 

І, ІІІ квартали 
Березень , серпень  

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
парк) 

І, ІІІ квартали 
Березень , серпень  

4 С. Великоселецьке Мікробіологічні дослідження:  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
парк) 

І, ІІІ квартали 
Березень , вересень  

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
парк) 

І, ІІІ квартали 
Березень , вересень  

5 С. Плехів Мікробіологічні дослідження:  
 

5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
буд. культури) 

І, ІІІ квартали 
Березень , серпень  

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
буд. культури) 

І, ІІІ квартали 
Березень , серпень  

6 Смт. Новооржицьке Мікробіологічні дослідження:  5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ,  
стадіон) 

ІІ, ІV квартали 
Травень, жовтень 

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ,  
стадіон) 

ІІ, ІV квартали 
Травень, жовтень 

7 С. Вишневе Мікробіологічні дослідження:  5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ,  
будинок культури) 

ІІ, ІV квартали 
Квітень, жовтень 

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ,  
будинок культури) 

ІІ, ІV квартали 
Квітень, жовтень 

8 С. Денисівка Мікробіологічні дослідження:  5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
АЗПСМ) 

ІІ, ІV квартали 
Травень, жовтень 



Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
АЗПСМ) 

ІІ, ІV квартали 
Травень, жовтень 

9 С. Вороненці Мікробіологічні дослідження:  5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
будинок ветеранів) 

ІІ, ІV квартали 
квітень, жовтень 

Санітарно-паразитологічні 5 на квартал (ЗОШ, ДНЗ, 
будинок ветеранів) 

ІІ, ІV квартали 
квітень, жовтень 

 

Моніторингові дослідження води поверхневих водойм 

1 Оржицький 

район 

річка Оржиця смт Оржиця 

(верба) 

Мікробіологічні дослідження: (загальне мікробне 
число-сапрофіти при Т 22о та 37о, індекс лактозо 
позитивних кишкових паличок) - 22 проби на рік. 
Паразитологічні дослідження: 
 (яйця геогельмінтів) – 5 проб на рік. 
Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - води згідно  Н Д  -  22  проби на рік. 

ІІ-ІІІ 
квартали 
(травень, 
червень 
липень 
серпень 
вересень) 

щотижнево 

2 Оржицький 

район 

річка Оржиця смт Оржиця 

(перехід) 

Мікробіологічні дослідження: (загальне мікробне 
число-сапрофіти при Т 22о та 37о, індекс лактозо 
позитивних кишкових паличок) - 22 проби на рік. 
Паразитологічні дослідження: 
 (яйця геогельмінтів) – 5 проб на рік. 
Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - води згідно  Н Д  -  22  проби на рік. 

ІІ-ІІІ 
квартали 
(травень, 
червень 
липень 
серпень 
вересень) 

щотижнево 

3 Оржицький 

район 

річка Сула с Тарасівка 

(верба) 

Мікробіологічні дослідження: (загальне мікробне 
число-сапрофіти при Т 22о та 37о, індекс лактозо 
позитивних кишкових паличок) - 22 проби на рік. 
Паразитологічні дослідження: 
 (яйця геогельмінтів) – 5 проб на рік. 
Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - води згідно  Н Д  -  22  проби на рік. 

ІІ-ІІІ 
квартали 
(травень, 
червень 
липень 
серпень 
вересень) 

щотижнево 



4 Оржицький 

район 

річка Сула с Лукім’я 

(межа 

Лубенського 

та 

Оржицького 

районів) 

Мікробіологічні дослідження: (загальне мікробне 
число-сапрофіти при Т 22о та 37о, індекс лактозо 
позитивних кишкових паличок) - 22 проби на рік. 
Паразитологічні дослідження: 
 (яйця геогельмінтів) – 5 проб на рік. 
Санітарно-гігієнічні дослідження: 
 - води згідно  Н Д  -  22  проби на рік. 

ІІ-ІІІ 
квартали 
(травень, 
червень 
липень 
серпень 
вересень) 

щотижнево 

Моніторингові дослідження води поверхневих вод на холеру 

1 Оржицький район річка Оржиця смт Оржиця 
(верба) 

1  зразок дослідження на 
збудник холери 
(Форма-30)  

ІІ-ІІІ квартали 
червень,липень, серпень, 
вересень (при температурі 
води не нижче +18 град. С) 

1 раз на 10 днів  

2 Оржицький 

район 

річка Оржиця смт Оржиця 

(перекат) 

1зразок дослідження на 

збудник холери 

(Форма-30) 

ІІ-ІІІ квартали 
червень,липень, серпень, 
вересень (при температурі 
води не нижче +18 град. С) 

1 раз на 10 днів 

3 Оржицький 

район 

річка Сула с Тарасівка 

(верба) 

1зразок дослідження на 

збудник холери 

(Форма-30) 

ІІ-ІІІ квартали 
червень,липень, серпень, 
вересень (при температурі 
води не нижче +18 град. С) 

1 раз на 10 днів 

 


