
Моніторингові дослідження об’єктів навколишнього середовища, 
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення 
Великобагачанського району Полтавської області  на 2018 рік 

 

Моніторингові мікробіологічні дослідження за фоновим станом внутрішньолікарняного середовища 

 в закладах охорони здоров’я у І кварталі 2018 року 

№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Найменування  

ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташув

ання 

Назвавідділення 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та інструментальнихдосліджень, 

кількість проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторин-

гових 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Велико 

багачанс

ький 

Центральна 

района лікарня 

смт.Велика 

Багачка, 

вул..Каштанова

,21 

Акушерсько-

гінекологічне 

відділення 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми   -  10; 

Змиви на якість дезінфекції – 20;Повітря  – 6 проб; Вода       

– 1 проба;Матеріал на стерильність – 10 проб;.Проби 

дезрозчинів на відповідність концентрації –4. Визначення 

масової частки активного хлору в сухій речовині – 1. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-4. 

Лютий 

 

1 квартал 

 

 

 

 

    Хірургічне 

відділення 

 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10; Змиви 

на якість дезінфекції – 20;Повітря  –3проби;Вода  1 

проба;Матеріал на стерильність – 10 проб; Проби 

дезрозчинів на відповідність концентрації – 3. Визначення 

масової частки активного хлору в сухій речовині – 1. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-3 

Лютий 1квартал 

 

 

 



роздаточна - змиви на БГКП - 10 

    Відділення 

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10;Змиви на 

якість дезінфекції –10; Повітря –1 проба; Матеріал на 

стерильність  4 проби.Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 2. Визначення масової частки активного 

хлору в сухій речовині-1.  Дослідження дез.розчину на 

контамінацію-2 

Лютий 

 

1 квартал 

    Інфекційне 

відділення 

Змиви на якість дезінфекції – 20; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  10; Вода  – 

1 проба ;Матеріал на стерильність – 2 проби;  

Дослідження дез.розчину на контамінацію-1 

Лютий 1 квартал 

    Дитяче відділення 

 

Змиви на якість дезінфекції – 20; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-3 

Березень 1 квартал 

 

 

    ЦСВ Змиви на якість поточно їдезінфекції – 10;  

матеріал на стерильність – 5 . 

Повітря – 2 проби. 

Березень 

 

1 квартал 

    Поліклінічне 

відділення 

- хірургічний 

кабінет, 

- ЛОР кабінет , 

Кабінет 

профщеплень 

- деннийстаціонар 

- стоматологічний 

кабінет 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10;Змиви на 

якість дезінфекції – 50;Матеріал на стерильність – 8  проб;. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-5 

 

Березень 

 

 

1 квартал 



2. Великоба

гачанськ

ий 

КЗ 

«Великобагача

нський ЦПМСД 

» 

смт.Велика 

Багачка, 

вул..Каштанова

,21 

Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Повітря  – 1 проба (кабінет 

профщеплень);Матеріал на стерильність – 2 проби. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-2 

Березень 

 

 
 

1квартал 

 

 

3.  АЗПСМ Сел..Гоголеве, 

вул..С.Горєва,3

0 

Маніпуляційний 

кабінет 

Стоматологічний 

кабінет, 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5; Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Вода   – 1 проба; Повітря- 1 проба   

Матеріал на стерильність – 2 проби; Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

Березень 

 

1квартал 

 

 

4.  АЗПСМ 

 

с. Устивиця 

 

Маніпуляційний 

кабінет 

Стоматологічний 

кабінет, 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Вода   – 1 проба; Повітря- 1 проба   

Матеріал на стерильність – 2 проби. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

 

Березень 

 

1квартал 

 

 

Моніторингові відвідування та лабораторно-інструментальні дослідження  

в загальноосвітніх навчальних закладах та дитячих дошкільних закладах 

№ 

п\п 

Район 

(місто) 

Наймену 

вання ДДЗ 

та ЗНЗ 

Адреса 

місцярозташуванн

я 

Переліклабораторних та інструментальнихдосліджень,кількість 

проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратністьмоніто

ринговихвідвіду

вань 

візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальноосвітнішколи: 

1 Великобаг

ачанський 

Великобагача

нська ЗОШ    І-

ІІІст.,  

сел..В-Багачка, 

пров.Шкільний,5 

Інструментальнівимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 6;відносн авологість – 6;швидкість руху 

повітря –6 ;освітленості – 12 

Лютий 

 

 І квартал 

 



Мікробіологічні :Кулінарні, кондитерські вироби-1 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів - 2 

Паразитологічні дослідження:Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

2  Гоголівська 

ЗОШ І-ІІІст., 

сел..Гоголеве, 

вул..С.Горєва 

Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 6;відносна вологість – 6 ;швидкість руху 

повітря –6 ; освітленості – 12 

Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів - 2 

Паразитологічні дослідження:Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Березень 

 

 І  квартал 

 

3  Устивицька 

ЗОШ І-ІІІст. 

с.Устивиця Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 6;відносна вологість – 6 ;швидкість руху 

повітря –6 ; освітленості – 12 

Березень  І квартал 

 



Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів - 2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

4.  Красногорівсь

ка ЗОШ І-ІІІст, 

с.Красногорівка Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідженняЗмиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

 

Березень 

 

 І  квартал 

 

5.  Красногорівсь

ке ПТУ-49 

с.Красногорівка Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів -2 

Паразитологічні дослідженняЗмиви на яйця гельмінтів - 15 

Грунт/пісок – 2 (спортмайданчик) 

Березень 

 

 І  квартал 

 



 

Дитячі дошкільні заклади 

1. Великобаг

ачанський 

ДНЗ 

«Дзвіночок»  

сел..ВБагачка, 

вул..Каштанова,46 

Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5;відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні : Кулінарні вироби -1; змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1;грунт, пісок-4 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Лютий 

 

 

І  квартал 

2.  ДНЗ 

«Веселка»,  

сел..Гоголеве, 

вул..С.Горєва, 10 

Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ;відносна вологість -5   ; швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні :Кулінарнівироби -1; змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Березень 

 

 І  квартал 

 



Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

3  ДНЗ 

«Ромашка» 

с.Устивиця Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ; відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -10 

Грунт/пісок – не менше 3 

Березень 

 

 І квартал 

 

4  ДНЗ 

«Капітошка»,  

с.Бутова Долина Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ;відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Лютий 

 

 

І  квартал 



Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -10 

Грунт/пісок – не менше 3 

 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

 

№ 

з/п 

Населений пункт Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Комунальнийводогін 

сел..В-Багачка ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал» 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби (36 проб на рік) 

щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 1 раз в квартал 



 фториди, хлориди, аміак показниками – 3 проби (12 проб на рік)  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 9 проб (108 проб на рік) 

 щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проби 

1 раз в квартал 

 

2. Сільськийводогін 

с. Устивиця 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби 

Лютий 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. Відомчийводогін 

с.Красногорівка ПТУ-49 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба (4 проби в рік)  

Березень 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

4. Відомчий водогін - перед надходженням у ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, Вода питна за мікробіологічними Лютий 



смт. В. Багачка ТОВ 

«Санаторій «Псьол» 

розподільчу мережу ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

показниками – 4 проби (16 проб в рік)   

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба (4 проби в рік) 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби (16 проб в рік)  

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба (4 проби в рік) 

5. Відомчий водогін 

с. Гоголеве НГВУ «ПНГ» 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби 

 

Березень 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби  

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками - 1 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

 

№ Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



з/п 

1. с. Бутова Долина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби Лютий 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

2. с. Кротівщина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб Березень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. с. Довгалівка Великобагачанського 

району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб Березень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

 

 

 

Моніторингові мікробіологічні дослідження за фоновим станом внутрішньо лікарняного середовища 

 в закладах охорони здоров’я у ІІ кварталі 2018 року 

 



№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Найменування  

ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташув

ання 

Назвавідділення 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та інструментальнихдосліджень, 

кількість проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторин-

гових 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Великоба 

гачанськ

ий 

Центральна 

районналікарн

я 

смт.Велика 

Багачка, 

вул.Каштанова, 

21 

Акушерсько-

гінекологічне 

відділення 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми   -  10; Змиви 

на якість дезінфекції – 20;Повітря  – 6 проб;Матеріал на 

стерильність – 10 проб;.Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації –4. Визначення масової частки 

активного хлору в сухій речовині – 1. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-4.Обстеження персоналу на 

носійство золотистого стафілококу (1 раз на рік) – 5;  

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 5; вологість – 5;швидкість руху повітря – 

5;освітленості – 3. 

Травень 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

    Хірургічне 

відділення 

 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10; Змиви 

на якість дезінфекції – 20;Повітря  –3проб;Матеріал на 

стерильність – 10 проб; Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації – 3. Визначення масової частки 

активного хлору в сухій речовині – 1. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-3 

роздаточна - змиви на БГКП - 10 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 3;  

вологість – 3;швидкість руху повітря – 3; 

Вимірювання освітленості – 3. 

Травень 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 



півріччя 

 

    Відділення 

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10; Змиви 

на якість дезінфекції –10; Повітря –1 проб;Матеріал на 

стерильність  4 проби.Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 2. Визначення масової частки активного 

хлору в сухій речовині-1.  Дослідження дез.розчину на 

контамінацію-2 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 2; вологість – 2; швидкість руху повітря – 2.  

Травень 

 

 

 

 

 

Травень 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

    Інфекційне 

відділення 

Змиви на якість дезінфекції – 20; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  10; 

Матеріал на стерильність – 2 проби;  

Дослідження дез.розчину на контамінацію-1 

Травень ІІ квартал 

 

    Дитяче відділення 

 

Змиви на якість дезінфекції – 20; 

Матеріал на стерильність – 3 проби; 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-3 

Травень ІІ квартал 

 

    ЦСВ Змиви на якість поточно їдезінфекції – 10;  

матеріал на стерильність – 5 . 

Повітря – 2 проби. 

травень 

 

ІІ квартал 

    Поліклінічне 

відділення 

- хірургічний 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10; Змиви 

на якість дезінфекції – 50;Матеріал на стерильність – 8  

проб;. Дослідження дез.розчину на контамінацію-5 

Червень 

 

 

1І квартал 



кабінет, 

- ЛОР кабінет , 

Кабінет 

профщеплень 

- денний стаціонар 

- стоматологічний 

кабінет 

 

    Харчоблок 

 

 

 

Мікробіологічнідослідження: Води -1, змиви на БГКП - 

10 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1, 

плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1, 

плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

10 змивів із овочів(фруктів), блюд з овочів на дослідження 

на ієрсініоз, псевдотуберкульоз 

Червень 

 

 

1І квартал 

2. Великоба

гачанськ

ий 

КЗ 

«Великобагача

нський ЦПМСД 

» 

смт.Велика 

Багачка, 

вул..Каштанова

,21 

Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Повітря  – 1проби (кабінет 

профщеплень); Матеріал на стерильність – 2 проби. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-1 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура –1; вологість – 1; 

Швидкість руху повітря – 1.;освітленості - 1 

Червень 

 

 

 

Червень 

1І квартал 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

3.  АЗПСМ 

 

с. Білоцерківка 

 

Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми-15;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Вода – 1 проба; Повітря- 1 проба 

(кабінет профщеплень) 

Матеріал на стерильність – 2 проби;.Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

Травень ІІ квартал 

4.  АЗПСМ 

 

с.Кротівщина Маніпуляційний 

кабінет 

Стоматологічний 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Вода   – 1 проба; Повітря- 1 проба   

Матеріал на стерильність – 2 проби. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію - 2 

Квітень ІІ квартал 



кабінет,  

7  АЗПСМ 

 

с.Радивонівка Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми - 15; Змиви на 

якість дезінфекції – 10; Вода – 1 проба; Повітря - 1 проба 

(кабінет профщеплень) 

Матеріал на стерильність – 2 проби;.Дослідження 

дез.розчину на контамінацію - 2 

Квітень ІІ квартал 

 

 

 

 

 

Моніторингові відвідування та лабораторно-інструментальні дослідження  

в загальноосвітніх навчальних закладах та дитячих дошкільних закладах 

 

№ 

п\п 

Район 

(місто) 

Наймену 

вання ДДЗ 

та ЗНЗ 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень,  

кількість проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингових

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 



Загальноосвітні школи: 

1. Великобаг

ачанський 

Білоцерківськ

а ЗОШ І-ІІІ ст,  

с.Білоцерківка Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Травень 

 

ІІ  квартал 

2.  Якимівська 

ЗОШ І-ІІІ ст,  

с.Якимове Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження:Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Квітень ІІ  квартал 

3.  Кротівщинськ

а ЗОШ І-ІІІ ст,  

с.Кротівщина Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 (спортмайданчик) 

Квітень 

 

ІІ  квартал 

4  Радивонівськ

а ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Радивонівка Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Квітень 

 

ІІ  квартал 



Паразитологічні дослідженняЗмиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1(спортмайданчик) 

 

 

 

 

Дитячі дошкільні заклади 

 

5  ДНЗ «Золотий 

півник»,  

с.Довгалівка Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1;грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів - 15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Червень 

 

ІІ  квартал 

6  ДНЗ 

«Світанок» 

с.Широка Долина Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Травень 

 

ІІ квартал 



Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

7  ДНЗ 

«Веселка» 

с.Якимове Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Квітень ІІ  квартал 

Заклади оздоровлення та відпочинку для дітей 

1 Великобаг

ачанський 

Великобагача

нська ЗОШ    І-

ІІІст.,  

сел..В-Багачка, 

пров.Шкільний,5 

Мікробіологічні :Кулінарні, кондитерські вироби-1 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5; Питна вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження: 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Червень  ІІ квартал 

 

2  Гоголівська 

ЗОШ І-ІІІст., 

сел..Гоголеве, 

вул..С.Горєва 

Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ; змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Червень  ІІ квартал 

 



Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження: 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

 

№ 

з/п 

Населений пункт Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Комунальний водогін 

сел..В-Багачка ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал» 

 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби (36 проб на рік) 

щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проби (12 проб на рік)  

1 раз в квартал 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 9 проб (108 проб на рік) 

 щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проби 

1 раз в квартал 

 

2 Сільський водогін 

с. Широка Долина 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба  

Травень 

 



Великобагачанського 

району 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. Сільськийводогін 

с. Якимове 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками –  проби 

Квітень 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

 

4. Сільськийводогін 

с. Білоцерківка 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба  Травень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  



- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проб 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

5. Сільськийводогін 

с. Радивонівка 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, 

рН,фториди, хлориди, аміак  

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба  

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками - 1 
Квітень 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проб 

Вода за санітарно-хімічними показниками 

- 1 

6. Відомчий водогін 

смт. В. Багачка ТОВ 

«Санаторій «Псьол» 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак  

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проб 

 

 

Травень 

 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба (4 проби в рік) 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проба 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба (4 проби в рік) 

 



 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

 

№ 

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. с. Широка Долина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб Квітень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

2. с. Мостовівщина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб 

Травень 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. с. Бірки Великобагачанського 

району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб 

Травень 

 



нітрити, нітрати Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Терміни відбору проб Кількість проб Періодичність 

1. р. Псьол смт.В-Багачка місце 

відпочинку   

( протяжністю 50м за санаторієм 

«Псьол» нижче за течією) 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, 

рН, аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

Купальний період з 01.05 по 30.09  Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 

1 проба  

 

1 раз за купальний 

період 

2. р. Псьол місце відпочинку (правий 

берег між пішохідним містком та кафе 

«Едем») 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, 

Купальний період з 01.05 по 30.09  Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

1 раз в тиждень 



рН, аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

( 20 проб в рік) 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 

1 проба  

1 раз за купальний 

період 

3. р. Псьол місце відпочинку (лівий берег 

протяжністю 50м від пішохідного 

містка нижче за течією) 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, 

рН, аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

 

Купальний період з 01.05 по 30.09  Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 

1 проба 

1 раз за купальний 

період 

4. р. Псьол с. Лугове туристична база 

«Козацький стан» 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, 

рН, аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

Купальний період з 01.05 по 30.09  Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 1 раз за купальний 



 

Моніторингові дослідження об’єктів навколишнього середовища 

 

№ 

п\п 

Об'єкт 

дослідження 

Кількість 

конт 

рольних 

точок 

Всьогодосліджен

ь/ 

(вимірювань) 

2 квартал 

квіте
н

ь 

тр
авен

ь 

чер
вен

ь 

І. Атмосферне повітря 

(на вміст пилу, сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, формальдегід ) / 

акустичне  забруднення 

3 12/3 12/3   

1 проба  період 

5. о. Греччине ДОЗ «Соснова поляна» Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, 

рН, аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

Купальний період з 01.05 по 30.09  Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 

1 проба  

1 раз за купальний 

період 



1. сел..В-Багачка, житлов азабудова на розі вулиць Шевченка та 

Європейська, 18 ( зона можливого впливу автомагістралі Миргород - 

Полтава) 

1 4/1 4/1   

2 сел..В-Багачка, житлова забудова по вул. Каштанова, 124 ( на межі СЗЗ 

ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» 

1 4/1 4/1   

3 сел..В-Багачка, житлова забудова по вул. Шевченка, 96 (зона 

можливого вплив уавтомагістралі). 

1 4/1 4/1   

ІІ Поверхневі водоймища 

(дослідження води на віброфлору) 

6 12 - - 12 

1 р. Псьол смт.В-Багачка місце відпочинку   ( протяжністю 50м за 

санаторієм «Псьол» нижче за течією) 

1 2   2 

2 р. Псьол місце відпочинку (правий берег між пішохідним містком та 

кафе «Едем») 

1 2   2 

3 р. Псьол місце відпочинку (лівий берег протяжністю 50м від  

пішохідного містка нижче за течією) 

1 2   2 

4 р. Псьол с. Лугове туристична база «Козацький стан» 1 2   2 

5 р. Псьол нижче впадання р.Багачка  1 2   2 

6 ставок сел..В-Багачка 1 2   2 

 

 

 



Моніторингові дослідження грунту (токсичні елементи, пестициди) 

 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. с.Суржки зона впливу автодороги Красногорівка-

Миргород 

токсичні елементи 4 ІІ квартал 

2. с.Красногорівка зона впливу автодороги Київ-

Харків 

токсичні елементи 4 ІІ квартал 

3. с. Красногорівка АЗС № 15 ТОВ «Татнєфть-АЗС-

Україна» 

 нафтопродукти 4 ІІ квартал 

4. сел..В-Багачка АЗС №57 ТОВ «Кременчук 

нафтопродукт груп» 

нафтопродукти 4 ІІ квартал 

 

5 с.Устивиця СФГ «Хан» в місцях вирощування 

городніх культур 

Залишкова кількість пестицидів 2 ІІ квартал 

 

 

 

Моніторингові мікробіологічні дослідження за фоновим станом внутрішньо лікарняного середовища  

в закладах охорони здоров’я у ІІІ кварталі 2018 року 

 



№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Найменування  

ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташ

ування 

Назвавідділення 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та інструментальнихдосліджень, 

кількість проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторин-

гових 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Великоба 

гачанськ

ий 

Центральна 

района лікарня 

смт.Велика 

Багачка, 

вул.Каштано

ва,21 

Акушерсько-

гінекологічне 

відділення 

Змиви на санітарно-показов імікроорганізми   -  10;Змиви 

на якістьдезінфекції – 20;Повітря  – 6 проб;Матеріал на 

стерильність – 10 проб;.Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації –4. Визначення массової частки 

активного хлору в сухій речовині – 1. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-  4. 

Серпень 

 

 

 

 

111 квартал 

 

 

 

 

    Хірургічне 

відділення 

 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10; Змиви 

на якість дезінфекції – 20;Повітря  –3проби ;Матеріал на 

стерильність – 10 проб; Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації – 3. Визначення масової частки 

активного хлору в сухій речовині – 1. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-3 

роздаточна - змиви на БГКП - 10 

Серпень 

 

 

 

 

 

111 квартал 

 

 

 

 

 

    Відділення 

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10;Змиви на 

якість дезінфекції –10; Повітря –1 проб; Матеріал на 

стерильність  4 проби.Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 2. Визначення массової частки активного 

хлору в сухій речовині-1.  Дослідження дез.розчину на 

контамінацію-2 

 

Серпень 

 

 

111 квартал 

 

 

    Інфекційне 

відділення 

Змивина якість дезінфекції – 20; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  10; 

Матеріал на стерильність – 2 проби;  

Дослідження дез.розчину на контамінацію-1 

Серпень 111 квартал 



 

    Дитяче відділення 

 

Змиви на  якість дезінфекції – 20; 

Матеріал на стерильність – 3проби; 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-3 

Липень 111 квартал 

 

 

    ЦСВ Змиви на якість поточної дезінфекції – 10;  

матеріал на стерильність – 5 . 

Повітря – 2 проби. 

Липень 

 

 

111 квартал 

 

 

    Поліклінічне 

відділення 

- хірургічний 

кабінет, 

- ЛОР кабінет , 

Кабінет 

профщеплень 

- денний стаціонар 

- стоматологічний 

кабінет 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10;Змиви на 

якість дезінфекції – 50; Матеріал на стерильність – 8  

проб;. Дослідження дез.розчину на контамінацію-5 

 

Липень 

 

111 квартал 

 

 

 

 

 

    Харчоблок 

 

   

Мікробіологічні дослідження:Води -1, змиви на БГКП - 

10 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Липень 

 
111 квартал                           

 

2. Великоба

гачанськ

ий 

КЗ 

«Великобагача

нський ЦПМСД 

» 

смт.Велика 

Багачка, 

вул.Каштано

ва, 21 

Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Повітря  – 1 проби (кабінет 

профщеплень); Матеріал на стерильність – 2 проби. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-1 

Липень 111 квартал 



3.  АЗПСМ Сел.Гоголеве

, 

вул.С.Горєва,

30 

Маніпуляційний 

кабінет 

Стоматологічний 

кабінет, 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Вода   – 1проба; Повітря- 1 проба   

Матеріал на стерильність – 2 проби; Дослідження 

дез.розчину на контамінацію - 2 

  

Вересень 111 квартал 

 

 

                            

4.  АЗПСМ 

 

с. Устивиця 

 

Маніпуляційний 

кабінет 

Стоматологічний 

кабінет 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 1 0;Вода   – 1проба; Повітря- 1проба   

Матеріал на стерильність – 2 проби. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

 

Вересень 111 квартал 

 

 

      

 

Моніторингові відвідування та лабораторно-інструментальні дослідження  

в загальноосвітніх навчальних закладах та дитячих дошкільних закладах 

№ 

п\п 

Район 

(місто) 

Наймену 

вання 

ДДЗ та 

ЗНЗ 

Адреса 

місцярозташуванн

я 

Переліклабораторних та інструментальнихдосліджень,кількість 

проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратністьмоніт

оринговихвідві

дувань 

візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальноосвітнішколи: 

1 Великобаг

ачанський 

Великобагача

нська ЗОШ    І-

ІІІст.,  

сел..В-Багачка, 

пров.Шкільний,5 

Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 6;відносна вологість – 6;швидкість руху 

повітря –6 ;освітленості – 12 

Мікробіологічні :Кулінарні, кондитерські вироби-1 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 



змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження:Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

2  Гоголівська 

ЗОШ І-ІІІст., 

сел..Гоголеве, 

вул..С.Горєва 

Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 6;відносна вологість – 6 ;швидкість руху 

повітря –6 ; освітленості – 12 

Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження:Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 

3  Устивицька 

ЗОШ І-ІІІст. 

с.Устивиця Інструментальнівимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 6;відносна вологість – 6 ;швидкість руху 

повітря –6 ; освітленості – 12 

Мікробіологічні :грунт-2 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 



змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

4.  Красногорівсь

ка ЗОШ І-ІІІст, 

с.Красногорівка Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідженняЗмиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 

5.  Красногорівсь

ке ПТУ-49 

с.Красногорівка Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вмістпестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 15 

Грунт/пісок – 2 (спортмайданчик) 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 

 



Дитячі дошкільні заклади 

 

1. Великобаг

ачанський 

ДНЗ 

«Дзвіночок»  

сел..ВБагачка, 

вул..Каштанова,46 

Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря-5;відносна вологість -5 ; швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні : Кулінарні вироби -1; змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1;грунт, пісок-4 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 

2.  ДНЗ 

«Веселка»,  

сел..Гоголеве, 

вул..С.Горєва, 10 

Інструментальні вимірювання: Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ;відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні :Кулінарнівироби -1; змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміс тпестицидів -1 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 



Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

3  ДНЗ 

«Ромашка» 

с.Устивиця Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ; відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -10 

Грунт/пісок – не менше 3 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 

4  ДНЗ 

«Капітошка»,  

с.Бутова Долина Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ;відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –10 

Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Вересень 

 

 ІІІ квартал 

 



Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -10 

Грунт/пісок – не менше 3 

 

Заклади оздоровлення та відпочинку для дітей 

1.  ДОЗ «Соснова 

поляна» 

с.Балаклія Мікробіологічні :грунт-1; харчові продукти - 4 

змиви на БГКП -20 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: 

Грунт/пісок – 2 ( спортмайданчик) 

Липень 

Серпень 

 ІІІ квартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№ 

з/п 

Населений пункт Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Комунальний водогін - перед надходженням у ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, Вода питна за мікробіологічними щомісячно 



сел.В-Багачка ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал» 

 

розподільчу мережу ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

показниками – 3 проби  

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проби  

1 раз в квартал 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 9 проб  

 щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проби 

1 раз в квартал 

 

2. Сільський водогін 

с. Устивиця 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби 

Липень 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. Відомчий водогін 

с.Красногорівка ПТУ-49 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба  

 

Липень 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  



4. Відомчий водогін 

смт. В. Багачка ТОВ 

«Санаторій «Псьол» 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби  

 

 

Липень 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, каламутність, 

кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби  

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

5. Відомчий водогін 

сел..Гоголеве НГВУ «ПНГ» 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби 

 

Серпень 

  - з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми,E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби  

вода питна за санітарно-хімічними 

показниками - 1 

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 



 

№ 

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. с. Бутова Долина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби Липень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

2. с. Кротівщина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб Серпень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. с. Довгалівка Великобагачанського 

району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб Серпень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

 

 

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

 



№ 

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Терміни відбору проб Кількість проб Періодичність 

1. р. Псьол смт.В-Багачка місце 

відпочинку   

( протяжністю 50м за 

санаторієм «Псьол» нижче за 

течією) 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, розчинний 

кисень, рН, аміак, 

хлориди, залишкова 

кількість пестицидів 

Купальний період з 01.05 

по 30.09  

Вода річкова за мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 1 проба  1 раз за купальний 

період 

2. р. Псьолмісце відпочинку 

(правий берег між пішохідним 

містком та кафе «Едем») 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, розчинний 

кисень, рН, аміак, 

хлориди, залишкова 

кількість пестицидів 

Купальний період з 01.05 

по 30.09  

Вода річкова за мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 1 проба  1 раз за купальний 

період 

3. р. Псьолмісце відпочинку 

(лівий берег протяжністю 50м 

від пішохідного містка нижче 

за течією) 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, розчинний 

кисень, рН, аміак, 

хлориди, залишкова 

кількість пестицидів 

Купальний період з 01.05 

по 30.09  

Вода річкова за мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-хімічними 1 раз в місяць 



 

 

 

 

 показниками – 1 проба ( 5 проб в рік) 

Вода річкова  на пестициди – 1 проба 1 раз за купальний 

період 

4. р. Псьол с. Лугове туристична 

база «Козацький стан» 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, розчинний 

кисень, рН, аміак, 

хлориди, залишкова 

кількість пестицидів 

Купальний період з 01.05 

по 30.09  

Вода річкова за мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 1 проба  1 раз за купальний 

період 

5. о. Греччине ДОЗ «Соснова 

поляна» 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, розчинний 

кисень, рН, аміак, 

хлориди, залишкова 

кількість пестицидів 

Купальний період з 01.05 

по 30.09  

Вода річкова за мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проб в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 1 проба  1 раз за купальний 

період 



 

Моніторингові дослідження об’єктів навколишнього середовища 

 

№ 

п\п 

Об'єкт 

дослідження 

Кількість 

контрольних 

точок 

Всього 

досліджень/   

вимірювань 

3 квартал 

л
и

п
ен

ь 

се
р

п
ен

ь 

ве
р

ес
ен

ь 

І. Атмосферне повітря 

(на вміст пилу, сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, формальдегід ) 

/акустичне забруднення 

3 12/3  12/3  

1. сел..В-Багачка, житлова забудова на розі вулиць Шевченка та 

Європейська, 18 ( зона можливого впливу автомагістралі Миргород - 

Полтава) 

1 4/1  4/1  

2 сел..В-Багачка, житлова забудова по вул. Каштанова, 124 ( на межі 

СЗЗ ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» 

1 4/1  4/1  

3 сел..В-Багачка, житлова забудоваповул. Шевченка, 96 (зона 

можливого впливу автомагістралі). 

1 4/1  4/1  

ІІ Поверхневі водоймища 

(дослідження води на віброфлору) 

6 36 12 12 12 

1 р. Псьол смт.В-Багачка місце відпочинку   ( протяжністю 50м за 

санаторієм «Псьол» нижче за течією) 

1 6 2 2 2 



2 р. Псьол місце відпочинку (правий берег між пішохідним містком та 

кафе «Едем») 

1 6 2 2 2 

3 р. Псьол місце відпочинку (лівий берег протяжністю 50м від 

пішохідного містка нижче за течією) 

1 6 2 2 2 

4 р. Псьол с. Лугове туристична база «Козацький стан» 1 6 2 2 2 

5 р.Псьол нижче впадання р.Багачка 1 6 2 2 2 

6 ставок Сел.В-Багачка 1 6 2 2 2 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження грунту(токсичні елементи, пестициди) 

 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. с.Суржки зона впливу автодороги Красногорівка-

Миргород 

токсичні елементи,  4 ІІІ квартал 

2. с.Красногорівка зона впливу автодороги Київ-

Харків 

токсичні елементи,  4 ІІІ квартал 



3. с. Красногорівка АЗС № 15 ТОВ «Татнєфть-АЗС-

Україна» 

 нафтопродукти 4 ІІІ квартал 

4. сел..В-Багачка АЗС №57 ТОВ «Кременчук 

нафтопродукт груп» 

нафтопродукти 4 ІІІ квартал 

 

5 с.Устивиця СФГ «Хан» в місцях вирощування 

городніх культур 

Залишкова кількість пестицидів 2 ІІІ квартал 

 

 

Моніторингові мікробіологічні дослідження за фоновим станом внутрішньо лікарняного середовища  

в закладах охорони здоров’я у ІУ  кварталі 2018 року 

 

№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Найменування  

ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташув

ання 

Назвавідділення 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та інструментальнихдосліджень, 

кількість проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторин-

гових 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Великоба 

гачанськ

ий 

Центральна 

района лікарня 

смт.Велика 

Багачка, 

вул.Каштанова,

21 

Акушерсько-

гінекологічне 

відділення 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми   -  10;Змиви 

на якість дезінфекції – 20;Повітря  – 6 проб; Матеріал на 

стерильність – 10 проб;.Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації –4. Визначення масової частки 

активного хлору в сухій речовині – 1. Дослідження 

Жовтень 

 

 

 

ІУ квартал 

 

 



дез.розчину на контамінацію-4. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 5; вологість – 5; швидкість руху повітря – 

5;освітленості – 3. 

 

 

Жовтень 

 

 

1 раз в 

півріччя 

 

    Хірургічне 

відділення 

 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10;Змиви на 

якість дезінфекції – 20;Повітря  –3проби; 

Матеріал на стерильність – 10 проб; Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації – 3. Визначення масовоїч астки 

активного хлору в сухій речовині – 1. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-3 

роздаточна - змиви на БГКП - 10 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 3;  

вологість – 3;швидкість рухуповітря – 3 

Вимірювання освітленості – 3 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

ІУ квартал 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

 

    Відділення 

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10;Змиви на 

якість дезінфекції –10; Повітря –1 проб;Матеріал на 

стерильність  4 проби; .Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 2. Визначення масової частки активного 

хлору в сухій речовині-1.  Дослідження дез.розчину на 

контамінацію-2 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 2; вологість – 2;швидкість руху повітря – 2. 

Жовтень 

 

 

 

 

 

Жовтень 

ІУ квартал 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

 

    Інфекційне 

відділення 

Змиви на якість дезінфекції – 20; 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  –  10;  

Матеріал на стерильність – 2 проби;  

Дослідження дез.розчину на контамінацію-1 

Листопад ІУ квартал 



    Дитяче відділення 

 

Змиви на якість дезінфекції – 20; 

Матеріал на стерильність – 3проби; 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-3 

Листопад ІУ квартал 

    ЦСВ Змиви на якість поточної  дезінфекції – 10;  

матеріал на стерильність – 5 . 

Повітря – 2 проби. 

Листопад 

 

ІУ квартал 

    Поліклінічне 

відділення 

- хірургічний 

кабінет, 

- ЛОР кабінет , 

Кабінет 

профщеплень 

- денний стаціонар 

- стоматологічний 

кабінет 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10;Змиви на 

якість дезінфекції – 50;Матеріал на стерильність – 8  проб;. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-5 

 

Листопад 

 

ІУ квартал 

    Харчоблок 

 

 

 

Мікробіологічн ідослідження: Води -1, змиви на БГКП - 

10 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1,  

10 змивів із овочів(фруктів), блюд з овочів на дослідження 

на ієрсініоз, псевдотуберкульоз 

Листопад 

 

 

 

 

2. Великоба

гачанськ

ий 

КЗ 

«Великобагача

нський ЦПМСД 

» 

смт.Велика 

Багачка, 

вул.Каштанова,

21 

Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

 

Змиви на санітарно-показов мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Повітря  – 1проби(кабінет 

профщеплень);Матеріал на стерильність – 2 проби. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-1 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура –1; вологість – 1; 

Швидкість руху повітря – 1.;освітленості - 1( 1 раз на рік) 

Грудень 

 

ІУ квартал 



3.  АЗПСМ 

 

с. Білоцерківка 

 

Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми-15;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Вода – 1проба;Повітря- 1проба 

(кабінет профщеплень) 

Матеріал на стерильність – 2 проби;.Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

Жовтень ІУ квартал 

4.  АЗПСМ 

 

с.Кротівщина Маніпуляційний 

кабінет 

Стоматологічний 

кабінет, 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми -5;Змиви на 

якість дезінфекції – 1 0;Вода   – 1проба; Повітря- 1проба   

Матеріал на стерильність – 2 проби. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

 

Жовтень ІУ квартал 

5  АЗПСМ 

 

с.Радивонівка Маніпуляційний 

кабінет 

Кабінет 

профщеплень 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми-15;Змиви на 

якість дезінфекції – 10;Вода – 1проба;Повітря- 1проба 

(кабінет  профщеплень) 

Матеріал на стерильність – 2 проби;.Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

Жовтень ІУ квартал 

 

Моніторингові відвідування та лабораторно-інструментальні дослідження  

в загальноосвітніх навчальних закладах та дитячих дошкільних закладах 

 

№ 

п\п 

Район 

(місто) 

Наймену 

вання ДДЗ 

та ЗНЗ 

Адреса місця 

розташування 

Перелік 

лабораторних та інструментальних 

досліджень, 

кількість проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

Моніторингови

х 

відвідувань 

(візитів) 



1 2 3 4 5 6 7 

Загальноосвітні школи: 

1. Великобаг

ачанський 

Білоцерківськ

а ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Білоцерківка Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Жовтень  ІУ квартал 

2.  Якимівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

с.Якимове Мікробіологічні :грунт-2 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Жовтень  ІУ квартал 

3.  Кротівщинськ

а ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Кротівщина Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1(спортмайданчик) 

Жовтень ІУ квартал 

4  Радивонівськ

а ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Радивонівка Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-2 

Жовтень ІУ квартал 



Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1(спортмайданчик) 

 

 

 

 

Дитячі дошкільні заклади 

1  ДНЗ «Золотий 

півник»,  

с.Довгалівка Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1;грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Листопад  ІУ квартал 

2  ДНЗ 

«Світанок» 

с.Широка Долина Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Жовтень  ІУ квартал 



Паразитологічнідослідження: Змиви на яйця гельмінтів - 15 

Грунт/пісок – не менше 3 

3  ДНЗ 

«Веселка» 

с.Якимове Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -1 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічн ідослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Жовтень ІУ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№ 

з/п 

Населений пункт Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Комунальний водогін 

сел..В-Багачка ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал» 

 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, запах, смак і 

присмак, каламутність, 

кольоровість, рН, фториди, 

хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проби  

1 раз в квартал 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 9 проб  

 щомісячно 



запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проби 

1 раз в квартал 

 

2 Сільський водогін 

с. Широка Долина 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба  

Жовтень 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. Сільський водогін 

с. Якимове 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 2 проби 

Жовтень 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

4. Сільський водогін - перед надходженням у ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, Вода питна за мікробіологічними Жовтень 



с. Білоцерківка 

Великобагачанського 

району 

розподільчу мережу ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

показниками – 1 проба   

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проб 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

5. Сільський водогін 

с. Радивонівка 

Великобагачанського 

району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, 

рН,фториди, хлориди, аміак  

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба  

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками - 1 

Жовтень 

  - з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи,запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проб 

Вода за санітарно-хімічними показниками 

- 1 

 

6. Відомчий водогін 

смт. В. Багачка ТОВ 

«Санаторій «Псьол» 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби  

 

 

Жовтень Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  



- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби  

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

 

№ 

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. с. Широка Долина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб Жовтень 

 Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

2. с. Мостовівщина 

Великобагачанського району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб 

Листопад 

 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

3. с. Бірки Великобагачанського Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, Вода питна за мікробіологічними Листопад 



району каламутність, кольоровість, жорсткість, аміак, 

нітрити, нітрати 

показниками – 5 проб  

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

 

 

 

 

 


