
ПЛАН 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення Решетилівського РЛВ 

Кобеляцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»  на 2018 рік 

 

смт.Решетилівка 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів  

№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Найменув

ання ЛПЗ 

Адреса 

місця 

розташуван

ня 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідуван

ь (візитів) 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

(візитів) 

1. Решетилів 

ський  

Решетилів

ська 

центральна 

районна 

лікарня 

с-ще 

Решетилівка,

вул. 

Крупської, 76  

Інфекційне 

відділення 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на умовно-

патогенні та патогенні мікроорганізми - 20;  

 Контроль відповідності заданої концентрації 

дезрозчинів-2, 

Проби дезрозчинів та антисептиків на контамінацію – 

3; 

Визначення антибіотикорезистентності, стійкості 

мікроорганізмів до дезрозчинів у виділених 

патогенних мікроорганізмів (при позитивних пробах); 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; вологість – 3; 

швидкість руху повітря – 3. 

Аналіз історій хвороб для виявлення хворих 

підозрілих на ГВП/поліомієліт 

лютий 

червень 

вересень 

грудень 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

 

 

1 раз на місяць 

2.      -«- -«- -«- Стерилізаційне 

відділення 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на умовно-

патогенні та патогенні мікроорганізми  –  10; 

Матеріал на стерильність – 2 проби; 

Повітря на мікробіологічне дослідження - 2; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого 

лютий 

листопад 

1 раз  в півріччя 

 

 

 

 



стафілококу  – 2; 

Контроль відповідності заданої концентрації 

дезрозчинів-1, 

Бакконтроль роботи  автоклавів -36; сухожарових 

шаф – 18; 

Визначення антибіотикорезистентності, стійкості 

мікроорганізмів до дезрозчинів у виділених 

патогенних мікроорганізмів (при позитивних пробах); 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2; вологість – 2; 

швидкість руху повітря – 2. 

Бак контроль роботи дезкамери -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

3.      -«- -«- -«- Дитяче 

відділення 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на умовно-

патогенні та патогенні мікроорганізми - 20;  

 Контроль відповідності заданої концентрації 

дезрозчинів-2, 

Проби дезрозчинів та антисептиків на контамінацію – 

3; 

Визначення антибіотикорезистентності, стійкості 

мікроорганізмів до дезрозчинів у виділених 

патогенних мікроорганізмів (при позитивних пробах); 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; вологість – 3; 

швидкість руху повітря – 3. 

Аналіз історій хвороб для виявлення хворих 

підозрілих на ГВП/поліомієліт   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

місяць 

1 раз на тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на місяць 

 

4.      -«- -«- -«- Відділення 

хірургічного 

профілю,  

оперблок 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на умовно-

патогенні та патогенні мікроорганізми – 40; 

Повітря  на мікробіологічне дослідження в 

післяопераційних палатах, операційній, 

перев’язувальних – 10 проб; 

Матеріал на стерильність – 4 проби; 

лютий 

листопад 

1 раз в півріччя 

 

 

 

 

 



Обстеження персоналу на носійство золотистого 

стафілококу  та кишкову інфекцію – 6; 

Проби дезрозчинів та антисептиків на контамінацію – 

6; 

Визначення антибіотикорезистентності, стійкості 

мікроорганізмів до дезрозчинів у виділених 

патогенних мікроорганізмів (при позитивних пробах); 

Контроль відповідності заданої концентрації 

дезрозчинів-2, 

Бакконтроль роботи сухожарової шафи - 36; 

Вода  водопровідна – 1 проба; 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 4; вологість – 4; 

швидкість руху повітря – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

5.      -«- -«- -«- Харчоблок Змиви на контроль якості поточної дезінфекції  – 20;  

Продукти на мікробіологічне та санітарно-хімічне 

дослідження . Овочі на вміст натратів, вода 

водопровідна  ( 1 раз в рік)  – 4 проби, 

Раптові обстеження персоналу на носійство кишкових 

інфекцій – 4 чол; 

Змивин на  кишковий ієрсиніоз з овочів – 5 шт.  

 

лютий 

 

 

 

 

грудень 

1 раз в  рік 

6.      -«- -«- -«- Відділення 

реанімації та 

інтенсивної 

терапії, 

 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на умовно-

патогенні та патогенні мікроорганізми  –  20; 

Повітря  на мікробіологічне дослідження в палатах – 

6 проб; 

Матеріал на стерильність – 2 проби; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого 

стафілококу – 3; 

Проби дезрозчинів та антисептиків на контамінацію – 

4; 

Визначення антибіотикорезистентності, стійкості 

мікроорганізмів до дезрозчинів у виділених 

лютий 

листопад 

1 раз в півріччя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



патогенних мікроорганізмів (при позитивних пробах); 

 Контроль відповідності заданої концентрації 

дезрозчинів-1, 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; вологість – 3; 

швидкість руху повітря – 3. 

 

 

 

1 раз в рік 

7. -«- -«- -«- Стоматологіч

ні кабінети 

хірургічного 

профілю 

Змиви з епідемічно значущих об`єктів на умовно-

патогенні та патогенні мікроорганізми –  10; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Повітря на мікробіологічне дослідження - 2; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого 

стафілококу  – 6; 

Проби дезрозчинів та антисептиків на контамінацію – 

4; 

Визначення антибіотикорезистентності, стійкості 

мікроорганізмів до дезрозчинів у виділених 

патогенних мікроорганізмів (при позитивних пробах); 

Контроль відповідності заданої концентрації 

дезрозчинів-2, 

Бакконтроль роботи сухожарової шафи - 18; 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2; вологість – 2; 

швидкість руху повітря – 2. 

лютий 

листопад 

 1 раз в півріччя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

8 -«- -«- -«- Маніпуляційн

ий, 

хірургічний, 

стоматологія, 

жіноча 

консультація, 

клінічна 

.лабораторія, 

ендоскопічни

й, ЛОР-

кабінет 

Змиви з  епідемічно значущих об’єктів на умовно- 

патогенні та патогенні мікроорганізми – 30,  

дослідження виділених культур на 

антибіотикорезистентність 

змиви на стерильність - 10; 

контамінація - 5; 

 контроль роботи стерилізаторів  - 4 

 

жовтень 1 раз на рік 



 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб  Термін 

 Комунальні 

водогони  
  

1 КП «Решетилівський 

Водоканал» 

м.Решетилівка 

Точки відбору: 

-артсвердловина №1, 

-артсв.№2с.Хоружі; 

-резервуар для 

зберігання чистої 

води; 

-питний фонтанчик  

в парку 

-громадська 

водозабірна колонка 

Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець, мідь, поліфосфати, 

сульфати, сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити алюміній, фториди, 

Мікробіологічні показники: загальне мікробне число,загальні 

коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: патогенні, кишкові,найпростіші, 

кишкові гельмінти. 

(1 раз в півріччя по 5 

проб на сан-хім та 5 

проб на мікробіол. 

показники) 

І-ІІІ квартал 

(лютий, вересень) 

 

Моніторинг якості питної води децентралізованого водопостачання                                                                                                            

      за санітарно-хімічними, бактеріологічними  показниками 

№ з/п Місце відбору Мета дослідження Кількість 

проб 

Строк 

доставки 

1 

м. Решетилівка Органолептичні: запах, забарвленість, каламутність, 

смак та присмак, фізико-хімічні:РН, залізо загальне, 

загальна жорсткість,марганець, сульфати, сухий 

залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити , фториди, 

На санітарно-

хімічні 

показники –1 

на 

1 раз в 

півріччя 

 

Лютий, 



Мікробіологічні показники: загальне мікробне 

число,загальні коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: патогенні, кишкові, 

найпростіші,  кишкові гельмінти. 

мікробіологічні 

показники- 1 

вересеснь 

 

 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промисловості, сільськогосподарські і побутові забруднення 

(хімічні показники та пестициди) 

№ 

з/п 

Місце відбору Строк доставки Кількість проб Місце відбору проб – номер 

створу 

1. Решетилівський 

район, 

смт.Решетилівка 

Починаючи з 05 

травня по 01 жовтня 

щотижнево  

Санітарно-хімічні показники – щотижнево -1 

Мікробіологічні показники – щотижнево по 2 

проби 

р.Говтва , стихійний пляж 

«Урочище Верба» 

2. Решетилівський 

район, 

смт.Решетилівка 

Починаючи з 05 

травня по 01 жовтня 

щотижнево  

Санітарно-хімічні показники – щотижнево -1 

Мікробіологічні показники – щотижнево по 2 

проби 

р.Говтва, стихійний пляж 

Стадіон «Колос»» 

3 Решетилівський 

район, 

смт.Решетилівка 

Червень, липень, 

серпень  

Санітарно-хімічні 2, мікробіологічні показники 

-2  

р.Говтва  вище і нижче місця 

спуску каналізаційних стічних 

вод 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору  

№ 

п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1. с-ще Решетилівка, р. Говтва,  центральний пляж  8 2 проби на місяць  

(1 раз на два тижні) 

  червень – вересень  

2. с-ще Решетилівка, р. Говтва,   пляж Дубина 8 -//- -//- 

 

 

 



Моніторингові дослідження атмосферного повітря та шумового навантаження на селітебній зоні населених пунктів району 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 Решетилівка  

-вул.Покровська (проїзжа частина коло 

Решетилівської гімназії) 

-Парк «Перемоги» (зона відпочинку) 

-вул. Покровська ( район 

дев’ятиповерхівок з одного боку та д/с з 

іншого) 

На відповідність вимог гігієнічних нормативів 

«Гранично допустимі концентрації хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць» 

Пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту,  

шум 

12/1 Травень, 

вересень 

 

Моніторингові  дослідження  грунту в рекреаційних зонах, в місцях зберігання відходів в смт.Решетилівка. 

№

№ 

з/п 

Найменування об`єкту  , адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Кількість 

проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

                     

1 смт.Решетилівка  парк «Перемоги» грунт  (хлориди, нітрати, рН , нафтопродукти), 

мікробіологічні паразитологічні показники 

1 Червень, серпень 

2 смт.Решетилівка територія стихійного 

пляжу «Урочище Верба» р.Говтва 

грунт  (хлориди, нітрати, рН, нафтопродукти ), 

мікробіологічні паразитологічні показники 

1 Червень, серпень 

3 смт.Решетилівка, територія стихійного 

пляжу «Стадіон «Колос»» р.Говтва 

грунт  (хлориди, нітрати, рН, нафтопродукти ), 

мікробіологічні паразитологічні показники 

1 Червень, серпень 

 

Дитячі дошкільні та навчальні заклади  Решетилівського  району 

 
№ 

з/п 

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Терміни  

Відвіду 

вань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

(візитів) 



1 Решетилівський Решетилівська 

гімназія 

ім.І.Л.Олійника 

смт  Решетилівка 

вул. Покровська,37 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 100 

   вологість 100 

 швидкість руху повітря 15; 

освітленість 100,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки продуктів – 3; 

 -кулінарні вироби  на якість термообробки – 2; 

-вода водопровідна -1  
 -плодоовочевої продукції  на вміст нітратів  4; 

- грунт  на хлориди ,водневий показник рН, волога, 

сухі речовини, нітрати, нафтопродукти, аміак 
Паразитологічні дослідження: змивів - 20, змиви з овочів 

– 3  

 

лютий-

вересень 

1-111квартал  



2 Решетилівський Решетилівський 

НВК- ДНЗ 

«Ромашка» 

 

смт Решетилівка 

вул. Щорса,13 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 60 

   вологість 60 

 швидкість руху повітря 15; 

освітленість 60,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки продуктів – 3; 

 - кулінарні вироби  на якість термообробки – 2; 

-вода водопровідна -1  
 - плодоовочевої продукції на вміст   нітратів- 4; 

- грунт  на хлориди ,водневий показник рН, волога, 

сухі речовини, нітрати, нафтопродукти, аміак 
Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 3  

-грунт (пісок)-2 

квітень-

жовтень 

11-1У квартал  



3 Решетилівський Решетилівський 

ДНЗ «Ромашка» 

с. Решетилівка 

вул.Шевченка,8 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 100 

   вологість 100 

 швидкість руху повітря 15; 

освітленість 100,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -1-2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

-вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки продуктів – 2; 

 -  кулінарні вироби  на якість термообробки – 1; 

-  вода водопровідна -1  
- плодоовочевої продукції на вміст нітратів 

  - 4;. 

- грунт  на хлориди ,водневий показник рН, волога, 

сухі речовини, нітрати, нафтопродукти, аміак 
Паразитологічні дослідженнязмивів - 20, змиви з овочів – 

3    грунт (пісок)-4 

травень-

жовтень 

11-1У                               

квартал                        

       



4 Решетилівський Решетилівський 

професійний 

аграрний ліцей 

ім.І.Боровенського 

смт   Решетилівка 

вул.Леніна,81 

 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 150 

   вологість 150 

 швидкість руху повітря 15; 

освітленість 150,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

-  вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки продуктів – 2; 

 -кулінарні вироби  на якість термообробки – 1; 

-   вода водопровідна -1  

 - плодоовочевої продукції  на вміст нітратів - 4;. 

 - грунт  на хлориди ,водневий показник рН, волога, 

сухі речовини, нітрати, нафтопродукти, аміак 

Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 3  

Червень-

листопад 

11-1У квартал 



5 Решетилівський Решетилівська 

ЗОШ 

1-11 ступенів 

смт  Решетилівка 

вул.Грушевського,3

3 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 60 

   вологість 60 

 швидкість руху повітря 15; 

освітленість 60,  

Мікробіологічні дослідження : 

 - харчові продукти -2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 20; вода 

водопровідна -1 

- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження: страви на 

калорійність згідно закладки продуктів – 2; кулінарні 

вироби  на якість термообробки – 1; вода 

водопровідна -1 ;плодоовочевої продукції  на 

вміст нітратів- 4; грунт  на хлориди ,водневий 

показник рН, волога, сухі речовини, нітрати, 

нафтопродукти, аміак 

Паразитологічні дослідження змивів - 20, змиви з 

овочів – 3  

травень-

листопад 

11-1Уквартал 

23 Решетилівський ДНЗ,ЗОШ,ПАЛ, 

ліцеї 

 

  Проводити дослідження повітря закритих приміщень 

на вміст хімічних речовин в атмосфері. 

В кабінетах хімії та фізики проводити ефективність 

роботи вентиляційних систем. 

При проведенні ремонтних 

робіт,реконструкції,встановленн

я нових меблів. 

При відвідуванні кабінетів хімії 

та фізики. 

 

Решетилівський район 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб  Термін 

 Комунальні 

водогони  
  

1 КП «Жовтневий 

комунгосп» 

 с. Покровське 

(колишнє Жовтневе) 

Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець, мідь, поліфосфати, 

сульфати, сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

на санітарно-хімічні 

показники – 5 

на мікробіологічні 

показники - 5 

І-ІІІ квартал 

Лютий, вересень 



(Точки відбору: 

-артсвердл.№1, №3 

-водонапірна башта 

-водопров. кран 

харчоблок ТОВ 

Елеватор 

-водозаб. колонка на 

терит бітумної бази) 

показники:амоній, нітрати, нітрити алюміній, фториди, 

Мікробіологічні показники: загальне мікробне число,загальні 

коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: 

патогенні, кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

 Сільські водогони    

2 Демидівський 

сільський водогін 

Точки відбору: 

-артсв 

№1с.Демидівка 

-водонапірна башта 

-тупікова точка 

вул.Перемоги 

-водопров кран 

приміщ с/р 

-водопров.кран 

розподільча мережа 

вул.Перемоги 

Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець, мідь, поліфосфати, 

сульфати, сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити алюміній, фториди, 

Мікробіологічні показники: загальне мікробне число,загальні 

коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: 

патогенні, кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-хімічні 

показники – 5 

на мікробіологічні 

показники - 5 

І-ІІІ квартал 

Березень, серпень 

3 Сухорабівський 

сільський водогін 

Точки відбору: 

-артсв№1 

-артсв№2 

-водонапірна башта 

-водозаб.колонка 

вул.Шевченка 

-тупікова точка 

водопров.колонка 

вул..Медична 

Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець, мідь, поліфосфати, 

сульфати, сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити алюміній, фториди, 

Мікробіологічні показники: загальне мікробне число,загальні 

коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: 

патогенні, кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-хімічні 

показники – 5 

на мікробіологічні 

показники - 5 

І-ІІІ квартал 

Березень, серпень 

4. Шилівський 

сільський 

водопровід 

-артсвердл.№1 

Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець, мідь, поліфосфати, 

сульфати, сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

на санітарно-хімічні 

показники – 5 

на мікробіологічні 

показники - 5 

ІІ-ІУ квартал 

(квітень, жовтень) 



-водонап башта 

-водопров.колонка 

територія СГМ 

-водопр.кран 

медпункт 

-водопров кран 

приміщ с/р 

показники:амоній, нітрати, нітрити алюміній, фториди, 

Мікробіологічні показники: загальне мікробне число,загальні 

коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: 

патогенні, кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

5 Калениківський 

сільський 

водопровід 

Точки відбору: 

-артсв. 

-водонап башта 

-водорозб колонка 

на терит СТОВ 

«Говтва» 

-туп точка по 

вул.Благодатній 

Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець, мідь, поліфосфати, 

сульфати, сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити алюміній, фториди, 

Мікробіологічні показники: загальне мікробне число,загальні 

коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: 

патогенні, кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-хімічні 

показники – 5 

на мікробіологічні 

показники - 5 

ІІ-ІУ квартал 

(червень, листопад) 

6 Лобачівський 

сільський 

водопровід 

Точки відбору: 

-артсв. 

-водонап башта 

-водопр.кран в 

приміщ с/р 

-водопрор кран 

вул..Миру 

-тупікова точка 

водопров кран 

вул..Миру 

Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець, мідь, поліфосфати, 

сульфати, сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити алюміній, фториди, 

Мікробіологічні показники: загальне мікробне число,загальні 

коліформи, Е.соІі, ентерококи. 

Паразитологічні показники: 

патогенні, кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-хімічні 

показники – 5 

на мікробіологічні 

показники - 5 

ІІ-ІУ квартал 

(квітень, жовтень) 

 

 

 

 



Моніторинг якості питної води децентралізованого водопостачання                                                                                                            

      за санітарно-хімічними, бактеріологічними  показниками 

№ з/п Місце відбору Мета дослідження Кількість 

проб 

Строк 

доставки 

1. 

с.Каленики ш/к Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець,сульфати, 

сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити, 

фториди,Мікробіологічні показники: загальне мікробне 

число,загальні коліформи, Е.соІі, 

ентерококи.Паразитологічні показники:патогенні, 

кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-

хімічні 

показники – 1 

на 

мікробіологічні 

показники - 1 

Червень, 

листопад 

2 

с. Сухорабівка Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець,сульфати, 

сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити, 

фториди,Мікробіологічні показники: загальне мікробне 

число,загальні коліформи, Е.соІі, 

ентерококи.Паразитологічні показники:патогенні, 

кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-

хімічні 

показники – 1 

на 

мікробіологічні 

показники - 1 

Березень, 

серпень 

3 

с. Шилівка ш/к Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець,сульфати, 

сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити, 

на санітарно-

хімічні 

показники – 1 

на 

мікробіологічні 

показники - 1 

Квітень, 

жовтень 



фториди,Мікробіологічні показники: загальне мікробне 

число,загальні коліформи, Е.соІі, 

ентерококи.Паразитологічні показники:патогенні, 

кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

4 

с. Покровське  ш/к Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець,сульфати, 

сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити, 

фториди,Мікробіологічні показники: загальне мікробне 

число,загальні коліформи, Е.соІі, 

ентерококи.Паразитологічні показники:патогенні, 

кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-

хімічні 

показники – 1 

на 

мікробіологічні 

показники - 1 

Лютий, 

вересень 

5 

с. Хоружі    ш/к Органолептичні: запах, забарвленість, 

каламутність, смак та присмак,фізико-хімічні:РН, залізо 

загальне, загальна жорсткість,марганець,сульфати, 

сухий залишок, хлориди, санітарно-токсикологічні 

показники:амоній, нітрати, нітрити, 

фториди,Мікробіологічні показники: загальне мікробне 

число,загальні коліформи, Е.соІі, 

ентерококи.Паразитологічні показники:патогенні, 

кишкові,найпростіші, кишкові гельмінти. 

на санітарно-

хімічні 

показники – 1 

на 

мікробіологічні 

показники - 1 

Лютий, 

вересень 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря та шумового навантаження на селітебній зоні населених пунктів району 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 с.Покровське  

-відрізок автодороги між школою та д/с 

На відповідність вимог гігієнічних нормативів 

«Гранично допустимі концентрації хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі 

12/1  

Березень, 

вересень 



(поблизу ж/д) 

- автодорога поблизу Елеватора ПАФ 

«Подоляка» (поблизу розміщені 

житлові будинки.) 

- вул. Елеваторна (скупчення ПАТ 

«Полтавське хлібоприймальне 

підприємство, ПП  «Полтавський 

елеватор ЛТД», Бурякопункт 

Лохвицького цукрового заводу, ж/д, 

житлові будинки неселення) 

населених місць» 

Пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту,  

шум 

2 с.Демидівка 

-біля д/с та початкової школи 

-біля школи І-ІІІ ст.. 

-біля тракторної бригади 

Пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту,  

шум 

12/1 Березень, серпень 

3 с.Шевченкове 

-біля дитячого садка 

-біля школи 

-біля тракторної бригади 

Пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту,  

шум 

12/1 Березень,вересень 

4 Сухорабівка 

-біля д/с 

-біля школи 

-біля тракторної бригади 

Пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту,  

шум 

12/1 Березень,серпень 

5 с. Шилівка 

-біля д/с (через паркан розміщена 

тракторна стоянка ФГ «Голобець».  

-біля тракторної бригади ФГ «Семука» 

- біла школи  

Пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту,  

шум 

12/1 Квітень, жовтень 

6 с.Каленики 

-біля школи по вул.Благодатній 

-біля я/с 

-біля тракторної бригади 

Пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту,  

шум 

12/1 Червень,листопад 

 

Моніторингові  дослідження  грунту в рекреаційних зонах, в місцях зберігання відходів Решетилівського району . 



№№ 

з/п 

Найменування об`єкту  , адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Кількість 

проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

                     

1 с. Покровське  

Точки відбору 

- сміттєзвалище ТПВ 

-ЗСО суворого режиму артсвердловин 

-парк відпочинку  

грунт  (хлориди, нітрати, рН, нафтопродукти ), 

мікробіологічні, паразитологічні показники 

По 1 пробі 

з кожної 

точки 

березень, вересень 

2 с. Сухорабівка  

Точки відбору: 

- сміттєзвалище ТПВ 

-ЗСО суворого режиму артсвердловин 

-парк відпочинку 

грунт  (хлориди, нітрати, рН, нафтопродукти ), 

мікробіологічні, паразитологічні показники 

По 1 пробі 

з кожної 

точки 

Березень, серпень 

3 с. Демидівка  

Точки відбору: 

- сміттєзвалище ТПВ 

-ЗСО суворого режиму артсвердловин 

-парк відпочинку 

грунт  (хлориди, нітрати, рН, нафтопродукти ), 

мікробіологічні, паразитологічні показники 

По 1 пробі 

з кожної 

точки 

Березень, серпень 

4 с. Шевченкове 

Точки відбору: 

- сміттєзвалище ТПВ 

-ЗСО суворого режиму артсвердловин 

-парк відпочинку 

грунт  (хлориди, нітрати, рН ), мікробіологічні, 

паразитологічні показники 

По 1 пробі 

з кожної 

точки 

Травень, жовтень 

5 с. Шилівка 

Точки відбору: 

- сміттєзвалище ТПВ 

-ЗСО суворого режиму артсвердловин 

-парк відпочинку 

грунт  (хлориди, нітрати, рН ), мікробіологічні, 

паразитологічні показники 

По 1 пробі 

з кожної 

точки 

квітень, жовтень 

6 с. Каленики 

Точки відбору: 

- сміттєзвалище ТПВ 

-ЗСО суворого режиму артсвердловин 

-парк відпочинку 

грунт  (хлориди, нітрати, рН ), мікробіологічні, 

паразитологічні показники 

По 1 пробі 

з кожної 

точки 

Червень ,листопад 

 
 
 
 
 
 



 
Дитячі дошкільні та навчальні заклади  Решетилівського  району 

 
 

№ 

з/п 
Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

(візитів) 

1 Решетилівський Жовтневий 

дитячий 

садок  «Барвінок» 

 

 

с.Покровське 

вул. Свердлова ,4 

 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

 -  температура 30 

 -  вологість 30; 

 швидкість руху повітря 6; 

освітленість 60,  

Мікробіологічні дослідження:  

- харчові продукти – 2; 

- вода водопровідна -1 
- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

 -страви на калорійність згідно закладки 

продуктів– 3; 

 -кулінарні вироби  на якість термообробки – 

1. 

-  вода водопровідна -1 

- плодоовочевої продукції  на вміст нітратів- 4; 

- грунт  на хлориди ,водневий показник рН, 

волога, сухі речовини, нітрати, 

нафтопродукти, аміак 
Паразитологічні дослідження 
- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 3  

-  грунт (пісок)- 3 

лютий-серпень 1-111 квартал  



2 Решетилівський Жовтнева ЗОШ 

1-111ступенів 

с-ще Покровське 

вул. Освітянська,27 
Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 100 

   вологість 100 

 швидкість руху повітря 15; 

освітленість 100,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -1-2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 -  кулінарні вироби  на якість термообробки – 

2; 

-вода водопровідна -1  
 - плодоовочевої продукції  на вміст нітратів - 

4;. 

Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 3  

лютий-

вересень 

1-111 квартал  



3 Решетилівський Шевченківська 

ЗОШ 

1-111ступенів 

с. Шевченкове 

вул. Миру,15 
Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 60 

   вологість 60 

 швидкість руху повітря 15; 

освітленість 60,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -1-2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

-вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 -  кулінарні вироби  на якість термообробки – 

1; 

- вода водопровідна -1  
 - плодоовочевої продукції  на вміст нітратів - 

4;. 

Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 3  

 

березень-

вересень 

1-111квартал  



4 Решетилівський Шевченківський 

ДНЗ «Світлячок» 

с. Шевченкове Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 15 

   вологість 15 

 швидкість руху повітря 5; 

освітленість 15,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти --2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 - кулінарні вироби  на якість термообробки – 

2; 

-  вода водопровідна -1  
 -плодоовочевої продукції  на вміст нітратів - 

4;. 

Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 -змиви з овочів – 3  

-грунт (пісок)-2 

березень-

серпень 

1-111квартал  



5 Решетилівський Сухорабівський 

ясла-садок 

«Пролісок» 

с. Сухорабівка 

вул. Медична 19а 
Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 15 

   вологість 15 

 швидкість руху повітря 5; 

освітленість 10,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 -кулінарні вироби  на якість термообробки – 

1; 

-  вода водопровідна -1  

 - плодоовочевої продукції  на вміст 

нітратів - 4;  

- грунт  на хлориди ,водневий показник рН, 

волога, сухі речовини, нітрати, 

нафтопродукти, аміак 
Паразитологічні дослідження 
- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 3  

- грунт(пісок)-2 

травень- 

листопад 

11-1Уквартал 



6 Решетилівський Демидівський 

ДНЗ 

«Берізка» 

с. Демидівка 

вул. Перемоги 
Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 15 

   вологість 15 

 швидкість руху повітря 5; 

освітленість 10,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -1-2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 -кулінарні вироби  на якість термообробки – 

1; 

-вода водопровідна -1  

 -плодоовочевої продукції  на вміст 

нітратів - 4; 

 - грунт  на хлориди ,водневий показник рН, 

волога, сухі речовини, нітрати, 

нафтопродукти, аміак 
.Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 5  

- грунт (пісок)-2 

Червень-

листопад 

11-1У квартал  



7 Решетилівський Демидівська ЗОШ 

1-111ступенів 

с.Демидівка Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 15 

   вологість 15 

 швидкість руху повітря 5; 

освітленість 10,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -1-2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 -кулінарні вироби  на якість термообробки – 

1; 

-вода водопровідна -1  

 -плодоовочевої продукції  на вміст 

нітратів - 4; 

 - грунт  на хлориди ,водневий показник рН, 

волога, сухі речовини, нітрати, 

нафтопродукти, аміак 
.Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 5  

- грунт (пісок)-2 

Червень-

листопад 

11-1У квартал 



8 Решетилівський Покровська ЗОШ   

1-111ступенів 

с.Покровське 

1-111ступенів 

(опорна школа) 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 10 

   вологість 10 

 швидкість руху повітря 5; 

освітленість 10,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти -1-2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

-вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 -кулінарні вироби  на якість термообробки – 

1; 

-вода водопровідна -1  

 - плодоовочевої продукції  на вміст 

нітратів- 4; 

 - грунт  на хлориди ,водневий показник рН, 

волога, сухі речовини, нітрати, 

нафтопродукти, аміак 

Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 5  

вересень-

листопад 

11-1Уквартал  



9 Решетилівський Піщанський я/с 

«Веселка»            

с.Піщане Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: 

   температура 15 

   вологість 15 

 швидкість руху повітря 6; 

освітленість 30,  

Мікробіологічні дослідження : 

  харчові продукти - 2; 

- змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 20  

- вода водопровідна -1 
- обстеження персоналу харчоблоку на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

Санітарно-гігієнічні дослідження:  

-страви на калорійність згідно закладки 

продуктів – 3; 

 -    кулінарні вироби  на якість термообробки 

– 1; 

-  вода водопровідна -1  
 -плодоовочевої продукції  на вміст нітратів - 

4;. 

- грунт  на хлориди ,водневий показник рН, 

волога, сухі речовини, нітрати, 

нафтопродукти, аміак 

Паразитологічні дослідження 

- змивів - 20,  

 - змиви з овочів – 3  

- грунт (пісок)-2 

червень-

листопад 

11-1Уквартал  

10 Решетилівський ДНЗ,ЗОШ,ПАЛ, 

ліцеї 

 

  Проводити дослідження повітря закритих 

приміщень 

на вміст хімічних речовин в атмосфері. 

В кабінетах хімії та фізики проводити 

ефективність роботи вентиляційних систем. 

При проведенні ремонтних 

робіт,реконструкції,встановлення 

нових меблів. 

При відвідуванні кабінетів хімії та 

фізики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  

санітарно-освітньої роботи серед населення Решетилівського району 

№ з/п Тема  Заходи Виконавці Термін 

виконання 

1. «Профілактика захворюваності на ГРВі та грип» Стаття в ЗМІ Завідувач, лікар-

епідеміолог 

січень 

2. «Епідситуація  в районі» Прес-реліз Завідувач, лікар-

епідеміолог 

щомісячно на 

протязі року 

3. «Профілактика інфекційної захворюваності серед 

населення району в тому числі корі». 

Стаття в ЗМІ Завідувач, лікар-

епідеміолог 

січень 

4. «Профілактика  інфекційної захворюваності» Стаття, прес-

реліз,радіовиступ круглий 

стіл, брифінги, с/б, лекції , 

бесіди 

Лікарі,помічники лікарів 

та помічники 

епідеміологів 

Щомісячно 

протягом року 

5. «Профілактика туберкульозу» Стаття, прес-реліз, 

радіовиступ, круглий стіл, 

брифінги, с/б, лекції , 

бесіди 

Лікарі,помічники лікарів 

та помічники 

епідеміологів 

Лютий-березень 

6. «Профілактика вірусного гепатиту» Стаття, радіовиступ Завідувач, лікар-

епідеміолог  

І кв 

7. «Профілактика дифтерії» Стаття, радіовиступ Завідувач, лікар-

епідеміолог 

І кв 

8. «Профілактика  ГКІ в  умовах загрози та виникненні 

надзвичайних ситуацій в період паводку» 

Стаття, радіовиступ, бесіди Завідувач, санітарні 

лікарі, лікарі-

епідеміологи 

Березень-квітень 

9. «Підготовка до оздоровчого періоду в районі» Брифінг, лекція, бесіди Завідувач, лікарі, 

помічники лікарів 

травень 

10. «Про якість річкової води в зонах відпочинку населення» Стаття, прес-реліз, 

радіовиступ 

Завідувач, лікарі, 

помічники лікарів 

Червень, липень, 

серпень 

11. «Профілактика  отруєнь грибами» Стаття, радіовиступ, лекція, 

бесіди, круглий стіл, 

брифінг, прес-реліз 

Завідувач, лікарі, 

помічники лікарів, 

помічники епідеміолога 

 вересень, 

жовтень, 

листопад 

12. «Профілактика метгемоглобінемії у немовлят» Стаття, лекції, бесіди, с/б Завідувач, 

лікарі,помічники лікаря 

листопад 



 

 

 


