
  

 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ  

 

щодо забезпечення епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями та їх профілактикою,  

моніторингових досліджень об’єктів довкілля, факторів середовища життєдіяльності людини в місцях проживання, 

навчання і відпочинку та здійснення комунікацій з населенням  

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

Гребінківський район 

 

І квартал. 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№

 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташ

ування 

Назвавідділен

ня 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, кількість проб 

Термінивідвід

увань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Гребінківський 

район 

Гребінківсь

ка 

центральна 

районналіка

рня 

м. Гребінка,  

вул. 

Є.П.Гребінки, 

38  

Хірургічневідді

лення 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ –  20;Матеріал на стерильність –10;Повітря  – 

5; Вода питна  на бак.показники –1;Контроль 

роботи стерилізаційної апаратури-25, контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

лютий 

 



Обстеження персоналу на стафілокок 

Інструментальнівимірюванняпараметрівмікрокліма

ту: температура –  1; вологість – 1 

    Пологовевідділ

ення 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на 

санітарно-показові мікроорганізми, в т.ч. 

потенційні збудники ВЛІ –  20; Матеріал на 

стерильність –10; Повітря  – 5; Контроль роботи 

стерилізаційної апаратури-10, контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

Вода питна на бак. показники –1; Інструментальні 

вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура –1; вологість – 1 

березень 

 

    Гінекологічне 

відділення 

 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на 

санітарно-показові мікроорганізми, в т.ч. 

потенційні збудники ВЛІ –  20; Матеріал на 

стерильність –8; Повітря  – 5; контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

Вода питна на бак. показники –1; Інструментальні 

вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура –1; вологість – 1 

березень 

 

    Хірургічнийкаб

інетЦРЛ 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ – 10; Вода питна на бак. показники –

1.Матеріал на стерильність – 2 проби, контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

Інструментальнівимірюванняпараметрівмікрокліма

березень 

 



ту: температура –1; вологість – 1 

Всього Змиви – 70; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 8; Змиви та матеріал на 

стерильність -30; Повітря – 15;  контроль 

роботи стерилізаційної апаратури - 35; контроль 

роботи дезкамери – 15; мікроклімат – 4; вода 

питна на бак. дослідження – 4; раптове 

обстеження персоналу на стафілокок - 16.  

І квартал 

 

ІІ квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№

 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташ

ування 

Назвавідділен

ня 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, кількість проб 

Термінивідвід

увань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Гребінківський 

район 

Гребінківсь

ка 

центральна 

районналіка

рня 

м. Гребінка,  

вул. 

Є.П.Гребінки, 

38  

Хірургічневідді

лення 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ –  20;Матеріал на стерильність –10;Повітря  – 

5; Вода питна  на бак.показники –1;контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

травень 

 

    Пологовевідділ

ення 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на 

санітарно-показові мікроорганізми, в т.ч. 

потенційні збудники ВЛІ –  20; Матеріал на 

стерильність –10; Повітря  – 5;контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

червень 

 



Обстеження персоналу на стафілокок 

    Гінекологічне 

відділення 

 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на 

санітарно-показові мікроорганізми, в т.ч. 

потенційні збудники ВЛІ –  20; Матеріал на 

стерильність –8; Повітря  – 5; Контроль роботи 

стерилізаційної апаратури-10, контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

червень 

 

    Хірургічнийкаб

інетЦРЛ 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. 

потенційнізбудникиВЛІ – 10; Вода питна на бак. 

показники –1.Матеріал на стерильність – 2 проби. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури-5, 

контамінація дез.розчину та антисептик-2. 

травень 

 

    Харчоблок 

ЦРЛ  

Змиви з овочіввовочесховищах на  ієрсінії - 5. 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми 

(БГКП) – 10, страви на калорійність – 1, на 

термічну обробку – 1, харчовий продукт на 

мікробіологічні показники-1,овочі на нітрати - 1, 

вода питна на мікробіологічні – 1, вода питна на 

санітарно-хімічні показники-1,  змиви  на яйце 

глист та кишкові найпростіші-15,   вимірювання 

параметрів мікроклімату:температура-1; вологість 

– 1 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

квітень 

 

 Гребінківський Гребінківсь м. Гребінка,  ЦСВ Контроль роботи стерилізаційної апаратури бак.- квітень 



район ка 

центральна 

районналіка

рня 

вул. 

Є.П.Гребінки, 

38  

40  , Дез.засоби на АДР та % вміст АДР – 2.  

 Гребінківський 

район 

Гребінківсь

ка 

центральна 

районна 

лікарня 

м. Гребінка,  

вул. 

Є.П.Гребінки, 

38  

Камерне 

відділення 

Контроль роботи дез.камери-15 квітень 

 

     Змиви – 80; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 2; Антисептик та 

дезрозчиннаконтамінацію – 8; повітря – 15; 

змиви на стерильність - 30; контроль роботи 

стерилізаційної апаратури - 55; контроль роботи 

дезкамери – 15;  мікроклімат – 1; вода питна на 

бак. дослідження – 1; вода питна на хім. 

дослідження – 1; готова страва на калорійність 

– 1, страва на термообробку – 1, страва на бак. 

показники – 1; змиви з овочів в овочесховищах 

на ієрсінії -5; змиви на я/г  та кишкові 

найпростіші – 15;  раптове обстеження 

персоналу на стафілокок ~ 16, овочі на нітрати – 

1. 

ІІ квартал 

 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 Гребінківський 1 с.Загребелля р. Гнила Оржиця червень  2 рази на місяць 



  

2 

 

Гребінківський 
1 

с.Сл. Петрівка р. Гнила Оржиця 

 
червень  2 рази на місяць 

Всього 4 ІІ квартал 

 

ІІІ квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№

 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташ

ування 

Назвавідділен

ня 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, кількість проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Гребінківський 

район 

Гребінківсь

ка 

центральна 

районналіка

рня 

м. Гребінка,  

вул. 

Є.П.Гребінки, 

38  

Хірургічневідді

лення 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ –  20;Матеріал на стерильність –10;Повітря  – 5; 

Вода питна  на бак.показники –1;Контроль роботи 

стерилізаційної апаратури-25, контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

серпень 

 

    Пологовевідділ

ення 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на санітарно-

показові мікроорганізми, в т.ч. потенційні збудники 

ВЛІ –  20; Матеріал на стерильність –10; Повітря  – 5; 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури-10, 

контамінація дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

вересень 

 



    Гінекологічне 

відділення 

 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на санітарно-

показові мікроорганізми, в т.ч. потенційні збудники 

ВЛІ –  20; Матеріал на стерильність –8; Повітря  – 5; 

контамінація дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

вересень 

 

    Хірургічнийкаб

інетЦРЛ 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ – 10; Вода питна на бак. показники –1.Матеріал 

на стерильність – 2 проби, контамінація дез.розчину 

та антисептик-2. 

серпень 

 

Всього Змиви – 70; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 8; повітря – 15; змиви на 

стерильність - 30; контроль роботи стерилізаційної 

апаратури – 35; раптове обстеження персоналу на 

стафілокок ~ 13.   

ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 

 
Гребінківський 1 

с.Загребелля р. Гнила Оржиця 

 

липень, серпень, 

вересень 
2 рази на місяць 

2 

 

Гребінківський 
1 

с.Сл. Петрівка р. Гнила Оржиця 

 

липень, серпень, 

вересень 
2 рази на місяць 

Всього 12 ІІІ квартал 

 

Моніторинг за циркуляцією збудників дифтерії та менінгококової інфекції в організованих колективах 

№ Район ( місто) Найменування Місце розташування К-сть проб Термін відбору Мета дослідження 



п/

п 

закладу 

1. Гребінківський 

район 

Школа-інтернат с. Майорщина 65 Вересень На носійство збудника 

дифтерійної палички 

2. Гребінківськийр

айон 

ЗОШ№1 м. Гребінка, вул. Магістральна 4 30 Вересень На носійство збудника 

менінгококової палички 

3. Гребінківський 

район 

ЗОШ№2 м. Гребінка, вул. Городищинська 1 30 Вересень На носійство збудника 

менінгококової палички 

Всього 125 ІІІ квартал 

 

ІV квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№

 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменування  

ЛПЗ 

Адреса 

місцярозта

шування 

Назвавідділе

ння 

(стаціонару) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, кількість проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Гребінківський 

район 

Гребінківська 

центральна 

районналікарня 

м. Гребінка,  

вул. 

Є.П.Гребін

ки, 38  

Хірургічневі

дділення 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ –  20;Матеріал на стерильність –10;Повітря  – 5; 

Вода питна  на бак.показники –1;контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

жовтень 

    Пологовевідд

ілення 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на санітарно-

показові мікроорганізми, в т.ч. потенційні збудники 

ВЛІ –  20; Матеріал на стерильність –10; Повітря  – 5; 

контамінація дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

листопад 



    Гінекологічн

е відділення 

 

Змиви з епідемічно значущих об’єктів на санітарно-

показові мікроорганізми, в т.ч. потенційні збудники 

ВЛІ –  20; Матеріал на стерильність –8; Повітря  – 5; 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури-10, 

контамінація дез.розчину та антисептик-2. 

Обстеження персоналу на стафілокок 

листопад 

    Хірургічнийк

абінетЦРЛ 

Змиви з епідемічнозначущихоб’єктів на санітарно-

показовімікроорганізми, в т.ч. потенційнізбудники 

ВЛІ – 10; Вода питна на бак. показники –1.Матеріал 

на стерильність – 2 проби. Контроль роботи 

стерилізаційної апаратури-5, контамінація 

дез.розчину та антисептик-2. 

жовтень 

 

    Харчоблок 

ЦРЛ  

Змиви з овочіввовочесховищах на  ієрсінії - 5. листопад 

 Гребінківський 

район 

Гребінківська 

центральна 

районналікарня 

м. Гребінка,  

вул. 

Є.П.Гребін

ки, 38  

ЦСВ Контроль роботи стерилізаційної апаратури бак.- 40 , 

Дез.засоби на АДР та % вміст АДР – 2. 

жовтень 

 Гребінківський 

район 

Гребінківська 

центральна 

районна лікарня 

м. Гребінка,  

вул. 

Є.П.Гребін

ки, 38  

Камерне 

відділення 

Контроль роботи дез.камери-15 жовтень 

Всього Змиви – 70; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 8; повітря – 15; змиви на 

стерильність - 30; контроль роботи стерилізаційної 

апаратури – 55; контроль роботи дезкамери – 15; 

змиви на ієрсінії – 5;  раптове обстеження 

ІІІ квартал 



персоналу на стафілокок ~ 7.   

 

Моніторинг за циркуляцією збудників дифтерії та менінгококової інфекції в організованих колективах 

№ 

п/

п 

Район ( місто) Найменування 

закладу 

Місце розташування К-сть проб Термін відбору Мета дослідження 

1. Гребінківський 

район 

Гімназія м. Гребінка, вул. Магістральна 118 55 Жовтень На носійство збудника 

менінгококової палички 

2. Гребінківський 

район 

ЗОШ№4 м. Гребінка, вул. Магістральна 120 55 Жовтень На носійство збудника 

менінгококової палички 

Всього 110 ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання  на І квартал 2018 р. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський  водогін  с.Слободо-Петрівка бак/ хім 2/2 лютий 

2 Сільський  водогін  с.Сербинівка бак/хім 2/2 лютий 

3 Сільський  водогін  с.Овсюки бак/хім 2/2 березень 

4 Сільський  водогін  с.Майорщина бак/хім 2/2 березень 

5 Сільський  водогін  с.Тарасівка бак/хім 2/2 березень 

 Всього бак/хім 10/10 І квартал 

*Дослідження води у відповідності до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної  

для споживання людиною ( ДСаНПіН 2.2.4-171-10) 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на ІІ квартал 2018 р. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський  водогін  с.Почаївка бак/ хім 2/2 квітень 

2 Сільський  водогін  с.Олександрівка бак/хім 2/2 квітень 

3 Сільський  водогін  с.Мар’янівка бак/хім 2/2 квітень 

4 Сільський  водогін с.Кулаженці бак/хім 2/2 травень 



5 Сільський  водогін с. Короваї бак/хім 2/2 травень 

 Всього бак/хім 10/10 ІІ квартал 

*Дослідження води у відповідності до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної  

для споживання людиною ( ДСаНПіН 2.2.4-171-10) 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на ІІІ квартал 2018 р. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський  водогін  с. Слободо-Петрівка бак 2 липень 

2 Сільський  водогін  с. Сербинівка бак 2 липень 

3 Сільський  водогін  с.Овсюки бак 2 серпень 

1 Сільський  водогін  с. Майорщина бак 2 вересень 

5 Сільський  водогін  с. Тарасівка бак 2 вересень 

 Всього бак 10 ІІІ квартал 

*Дослідження води у відповідності до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

 для споживання людиною ( ДСаНПіН 2.2.4-171-10) 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на IV квартал 2018 р. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський  водогін  с. Почаївка бак 2 жовтень 

2 Сільський  водогін с. Олександрівка бак 2 жовтень 

3 Сільський  водогін с. Мар’янівка бак 2 жовтень 

4 Сільський  водогін с.Кулаженці бак 2 листопад 

5 Сільський  водогін с. Короваї бак 2 листопад 

 Всього бак 10 ІV квартал 

*Дослідження води у відповідності до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної  

для споживання людиною ( ДСаНПіН 2.2.4-171-10) 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання  на П квартал 2018 р. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Шахтний колодязь с. Лутайка, вул.Набережна бак/ хім 1/1 Травень 

 



2 Шахтний колодязь м. Короваї,вул.Шевченка бак/ хім 1/1 Травень 

 

 Всього бак/хім 2/2 ІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання на ІV квартал 2018 р. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Шахтний колодязь с. Лутайка,вул..Набережна бак/ хім 1/1 Листопад 

 

2 Шахтний колодязь с. Короваї,вул.Шевченка бак/ хім 1/1 Листопад 

 

 Всього бак/хім 2/2 ІV квартал 

 

торингові дослідження питної води децентралізводопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

Моніторингові дослідження води поверхневих водойм на П квартал 2018 р 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1   На вміст нітратів   

 Всього На вміст нітратів  ІІІ 

квартал 
№ 

п/п 

Місце відбору проб Кількість проб 

(бак/хім/пестиц/п

аразит.) 

Терміни 

відбору проб 

Срок надсилання 

результатів 

1 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Загребелля 5/5/1/2 травень 3 дня 



 

Моніторингові дослідження води поверхневих водойм на ПІ квартал 2018 р 

 

 

№ 

п/п 

                           Місце відбору проб Кількість проб 

(бак/паразит.) 

Період відбору 

проб 

Визначаємі  інгредієнти 

1  Пляж, р. Гнила Оржиця, 

Гребінківський р-н, с. Загребелля 

2/2 

2/2 

травень 

червень 

Мікробіологічні ( індекс ЛКП, 

ентерококов, сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні 

показники ( яйце глист, найпростіші) 

2 Пляж р. Гнила Оржиця, 

Гребінківський р-н, с. Сл. Петрівка 

2/2 

2/2 

травень  

червень 

« - « 

3 Пісочниця    ДНЗ «Дзвіночок» 

с.Короваї 

1/1 травень 

 

« - « 

 

 Всього 9/9  П квартал 

2 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Сл. Петрівка 5/5/1/2 травень 3 дня 

3 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Загребелля 8/4/1/2 червень 3 дня 

4 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Сл. Петрівка 8/4/1/2 червень 3 дня 

 Всього  26/18/4/8  П квартал 
№ 

п/п 

Місце відбору проб Кількість проб 

(бак/хім/пестиц/

паразит.) 

Терміни 

відбору проб 

Срок надсилання 

результатів 

1 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Загребелля 8/6/1/2 липень 3 дня 

2 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Сл. 

Петрівка 

8/6/1/2 липень 3 дня 

3 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Загребелля 8/4/1/2 серпень 3 дня 

4 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Сл. 

Петрівка 

8/4/1/2 серпень 3 дня 

5 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Загребелля 8/4/1/2 вересень 3 дня 

6 р. Гнила Оржиця, Гребінківський р-н, с. Сл. 

Петрівка 

8/4/1/2 вересень 3 дня 

 Всього  48/28/6/12  Ш квартал 



 

Контроль за станом грунту на Ш квартал 2018 року 

№ 

п/п 

                           Місце відбору проб Кількість проб 

(бак/паразит.) 

Період відбору 

проб 

Визначаємі  інгредієнти 

1  Пляж, р. Гнила Оржиця, 

Гребінківський р-н, с. Загребелля 

2/2 

2/2 

2/2 

Липень 

Серпень  

вересень 

Мікробіологічні ( індекс ЛКП, 

ентерококов, сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні 

показники ( яйце глист, найпростіші) 

2 Пляж р. Гнила Оржиця, 

Гребінківський р-н, с. Сл. Петрівка 

2/2 

2/2 

2/2 

Липень 

Серпень  

вересень 

« - « 

3 Пісочниця  ДНЗ «Малятко» 

с.Сербинівка 

1/1 липень « - « 

 

4 Пісочниця м. Гребінка, вул. Є. 

Гребінки, 13 

1/1 липень « - « 

 

5 Пісочниця  ДНЗ «Дзвіночок» 

с.Овсюки 

1/1 серпень «- « 

6 Пісочниця  ДНЗ «Дюймовочка» 

с.Майорщина 

1/1 вересень  

                                «- « 

 Всього 16/16  Ш квартал 

 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 1 квартал 2018 р. 

№ 

з/п 

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 



1. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст.№ 1 м.Гребінка, вул. 

Магістральна, 4 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви з овочів  на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

лютий 

2. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст. с.Слободо-

Петрівка, 

вул.Перемоги,20 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви з овочів  на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

        лютий 

3. Гребінківський р-н ЗШ-1-3 ст. с. Сербинівка, 

Гребінківський р-н,       

вул.Миру,24 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Змиви з овочів  на ієрсінії-5 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

лютий 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребінківський р-н ДНЗ 

«Малятко» 

с. Сербинівка, 

Гребінківський р-н,                  

вул.Миру, 5 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

лютий 

5. 

 

м.Гребінка ЗШ  1-3 ст.№2 м.Гребінка, 

в..Городищенська,1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

 

березень 

6. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст с.Овсюки, 

Гребінківський р-н,                        

вул. Миру,53 

 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1  

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

березень 



7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребінківський р-н ДНЗ 

«Дзвіночок» 

с. Овсюки 

Гребінківський р-н,                            

вул. Миру, 43 

 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

 

березень 

8. Гребінківський р-н Майорщинська 

спеціальна 

загальноосвіт.

школа-інтернат 

 

с. Майорщина, 

Гребінківський р-н,   

вул. Козацька,59 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій  

березень 

9. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст с. Майорщина, 

Гребінківський р-н,   

вул. Миру,2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

березень 



10. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Дюймовочка» 

с. Майорщина, 

Гребінківський р-н,   

пр.Дзержинського, 

1Д 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

березень 

11 Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. Тарасівка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

березень 

 Всього Мікроклімат-22, 

Освітлення-110 

Досл.питної води: бак-11,хім.-11 

Кулінарн.вироби на бак показники-11 

Овочі на нітрати-11 

Овочі на пестициди-4 

Змиви на ієрсінії-55 

Змиви на БГКП-110 

Змиви на я/г та найпростіші-165 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

І квартал 



кишкову групу інфекцій-16 

 

 

11 квартал 2018 р. 

1 м.Гребінка Гімназія  вул..Магістральна,1

18 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

квітень 

2. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. Почаївка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Л.Українки, 1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

квітень 



3. Гребінківський р-н ДНЗ «Берізка» с. Почаївка, 

Гребінківський р-н,   

вул.Л.Українки, 3 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

квітень 

4. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. Олександрівка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 39 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

квітень 

5. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. 

Мар’янівкаГребінкі

вський р-н,   

вул..Миру, 34 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

квітень 



6. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Чебурашка» 

с. Мар’янівка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 34 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

квітень 

7. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст.№4 вул.Магістральна, 

120 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

травень 

8. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. 

КулаженціГребінкі

вський р-н,   

вул..Миру, 14 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

травень 



9. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с.КороваїГребінків

ський р-н,   

вул..Миру, 61 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

травень 

10. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Дзвіночок» 

с. Короваї, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 30 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

травень 

11. м.Гребінка ДНЗ «Веселка» м.Гребінка,   

вул.Є.Гребінки, 1/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

червень 



12. м.Гребінка ДНЗ «Теремок» м.Гребінка,   

пр..Піонерський, 

1/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

червень 

 Всього Мікроклімат-24, 

Освітлення-120 

Досл.питної води: бак-12,хім.-12 

Кулінарн.вироби на бак показники-12 

Овочі на нітрати-12 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-120 

Змиви на я/г та найпростіші-180 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-22 

ІІ квартал 

 

111 квартал 2018 р. 

1. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст.№ 1 м.Гребінка, вул. 

Магістральна, 4 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

липень 



2. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст. с.Слободо-

Петрівка, 

вул.Перемоги,20 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

липень 

3. Гребінківський р-н ЗШ-1-3 ст. с. Сербинівка, 

Гребінківський р-н,       

вул.Миру,24 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

липень 

4. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Малятко» 

с. Сербинівка, 

Гребінківський р-н,                  

вул.Миру, 5 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

 

липень 



5. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст с.Овсюки, 

Гребінківський р-н,                        

вул. Миру,53 

 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1  

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

серпень 

6. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Дзвіночок» 

с. Овсюки 

Гребінківський р-н,                            

вул. Миру, 43 

 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

 

серпень 

7. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст.№ 1 м.Гребінка, вул. 

Магістральна, 4 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви з овочів  на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

вересень 



8. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст.№ 2 м.Гребінка,в.Горо

дищенська, 1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви з овочів  на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

вересень 

9. Гребінківський р-н Майорщинська 

спеціальна 

загальноосвіт.

школа-інтернат 

 

с. Майорщина, 

Гребінківський р-н,   

вул. Козацька,59 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

вересень 

10. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст с. Майорщина, 

Гребінківський р-н,   

вул. Миру,2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

вересень 



11. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Дюймовочка» 

с. Майорщина, 

Гребінківський р-н,   

пр.Дзержинського, 

1Д 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

вересень 

12. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. Тарасівка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

вересень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Всього Мікроклімат-24, 

Освітлення-120 

Досл.питної води: бак-12,хім.-12 

Кулінарн.вироби на бак показники-12 

Овочі на нітрати-12 

Змиви на ієрсінії-30 

Змиви на БГКП-120 

Змиви на я/г та найпростіші-180 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-18 

ІІІ квартал 

 

 

 



1V квартал  2018 р. 

 

1. м.Гребінка гімназія м.Гребінка,вул..М

агістральна, 118 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви з овочів  на ієрсінії-5 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень  

2. м.Гребінка ДНЗ «Веселка» м.Гребінка,   

вул.Є.Гребінки, 1/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень  

3. м.Гребінка ДНЗ «Теремок» м.Гребінка,   

пр..Піонерський, 

1/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень 

 

 

 

 

 



4. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. Почаївка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Л.Українки, 1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень  

5. Гребінківський р-н ДНЗ «Берізка» с. Почаївка, 

Гребінківський р-н,   

вул.Л.Українки, 3 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень  

6. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. Олександрівка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 39 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень  



7. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. 

Мар’янівкаГребінкі

вський р-н,   

вул..Миру, 34 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень  

8. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Чебурашка» 

с. Мар’янівка, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 34 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

жовтень  

9. м.Гребінка ЗШ 1-3 ст.№4 

 

 

 

 

м.Гребінка,вул..М

агістральна, 120 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви з овочів  на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

листопад 



 групу інфекцій 

10. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с. 

КулаженціГребінкі

вський р-н,   

вул..Миру, 14 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

листопад  

11. Гребінківський р-н ЗШ 1-3 ст. с.КороваїГребінків

ський р-н,   

вул..Миру, 61 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

листопад  

12. Гребінківський р-н ДНЗ 

«Дзвіночок» 

с. Короваї, 

Гребінківський р-н,   

вул..Миру, 30 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-10 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на кишкову 

групу інфекцій 

листопад  



 Всього Мікроклімат-24, 

Освітлення-120 

Досл.питної води: бак-12,хім.-12 

Кулінарн.вироби на бак показники-12 

Овочі на нітрати-12 

Овочі на пестициди-6 

Змиви на ієрсінії-60 

Змиви на БГКП-120 

Змиви на я/г та найпростіші-180 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-22 

ІV квартал 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря  за рік. 

 

Місцевідбору проб Періодвідбо

ру 

Кількість проб Мета дослідження 

1. м.Гребінка, житловазабудова по 

вул.Локомотивній(Крупської(зона 

можл. впливулокомативного депо 

"Гребінка")№28,30. 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

 

48 ( по 6 проб 

щомісячно) 

 

 

 

пил, диоксид сірки, диоксид азоту, формальдегід, свинець,  

шум непостійний. 

2. м.Гребінка, житловазабудова по 

вул.Є.П.Гребінки (Жовтневій) 

№8,10 

 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

 

 

 

48 ( по 6 проб 

щомісячно) 

 

пил, диоксид сірки, диоксид азоту, формальдегід, свинець,  

шум непостійний. 



     

Всього 96 РІК 

  
 

Дані щодо проведеної санітарно-освітньої роботи серед населення 

                                                                     по Гребінківському району в 2018р. 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

Кількість, всього  

Термін 

 

Виконавці ТБ статті в місцеву 

пресу 

радіо 

 

1 

 

Забезпечити подання  в  місцеві ЗМІ 

інформаційних матеріалів наступної тематики: 

5 2 1 на протязі року  

Шовкопляс О.І. 

Сергієнко Н.Г. 

1.1 Профілактика інфекційних захворювань 3 2 1 на протязі року 
 

1.2 Профілактика паразитарних захворювань    2 -3 квартал --*-- 

1.3 Пропаганда здорового способу життя     на протязі року --*-- 

1.4 Профілактика неінфекційних захворювань та 

отруєнь 
   на протязі року 

--*-- 

1.5 

 

Щодо санітарно-епідемічної ситуації на 

об’єктах питного водопостачання та 

забезпечення якості питної води 

2   на протязі року --*-- 

1.6 З інших питань     на протязі року --*-- 

2 Забезпечити інформування  Лубенський 

МВПЛД  МОЗ України» по даному розділу 

   щомісяця Сергієнко Н.Г. 



роботи згідно листа № 04 – 02/1346 від 20. 10. 

17. 

 


