
П Л А Н 

соціально-гігієнічного моніторингу 

Карлівського міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень  

Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»   

на 2018 рік   

 

м.Карлівка 

Моніторингові відвідування (візити) в  м.Карлівка 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

 

Навчальні та дитячі дошкільні заклади 

 

1. ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

м.Карлівка,  

вул. Полтавський Шлях, 64 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 6  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

І кв. 

 



2. ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 

м.Карлівка,  

вул. Промислова, 43 

Вода питна на мікробіологічні показники –2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІІ кв. 

 

3. ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

м.Карлівка,  

вул. Коцюбинського, 45 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

 

4. Карлівська гімназія 

ім..Н.Герасименко 

м.Карлівка,  

вул. Гімназична, 1 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 6  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІV кв. 



5. ДНЗ № 1  

м.Карлівка, вул..Промислова, 

4 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3  класних кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

ІІІ кв. 

 

6. ДНЗ № 3  

м.Карлівка, 

пров.Полтавський,16-а 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3  класних кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –            

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

ІІІ кв. 

 

7. ДНЗ № 4  

м.Карлівка,  

вул. Радевича, 11 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3  класних кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

ІІІ кв. 

 



8. ДНЗ № 5  

м.Карлівка, пров.Симоненка, 

3 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3  класних кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

ІV кв. 

9. ДНЗ № 6 

м.Карлівка,  

вул. Громницького, 15 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3  класних кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –            

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

ІV кв. 

10. МНВК Карлівської районної 

ради Полтавської області 

м.Карлівка,  

вул. Коцюбинського, 45 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(2 приміщення) ; 

Мікроклімат – 2  класних кімнати;  

 

ІІ кв. 

 

11. «Будинок дитячої та 

юнацької творчості» 

м.Карлівка,  

вул. Полтавський Шлях, 61 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(2 приміщення) ; 

Мікроклімат – 2  класних кімнати;  

 

І кв. 

12. «Карлівська районна станція 

юних техніків» м.Карлівка,  

вул. Полтавський Шлях, 61 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(2 приміщення) ; 

Мікроклімат – 2  класних кімнати;  

 

І кв. 



13. «Карлівська районна станція 

юних натуралістів» 

м.Карлівка,  

вул. Полтавський Шлях, 61 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3  класних кімнати;  

 

І кв. 

14. Позаміський дитячий 

православний оздоровчий табір 

«Орлятко» м.Карлівка, 

Красноперівський ліс  

Вода питна на мікробіологічні показники (харчоблок) – 

2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники 

(харчоблок)– 2 проби, 

Вода питна на мікробіологічні показники 

(умивальники)–2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники 

(умивальники) – 2 проби, 

Вода питна на мікробіологічні показники 

(арт.свердловина) – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники 

(арт.свердловина) – 1 проба, 

Вода на залишковий вільний хлор – 2 проби, 

Харчові продукти на мікробіологічні показники –            

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

травень, 

 липень 

15. ПТУ- 50 м.Карлівка 

вул. Радевича,50 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 
ІІІ кв. 

 

 

Лікувально-профілактичні заклади 

 

Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В.Радевича м. Карлівка, вул. Радевича,2 



1. Об’єднане відділення 

хірургічного профілю 

(акушерське, гінекологічне, 

хірургічне) 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  (ймовірні 

збудники ВЛІ) та контроль якості поточної дезінфекції –  

60; 

Повітря на патогенний стафілокок – 15 проб;   

Матеріал на стерильність – 30 проб; 

Обстеження персоналу на носійство золотистого 

стафілококу      (2 рази на рік) –10.  

Проби дезрозчинів, антисептиків та лікарських розчинів 

на контамінацію – 8. 

Проби дез.засобів на вміст АДР – 3. 

Проби на якість передстерилізаційної очистки : на 

приховану кров – 15, на залишки миючих засобів – 15. 

Бактеріологічний контроль якості роботи 

стерилізаційної апаратури – паровий стерилізатор – 10 

тестів, повітряні стерилізатори – 10 тестів.  

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 9; вологість – 9, швидкість руху повітря-

9. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 Дитяче відділення 

  

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  (ймовірні 

збудники ВЛІ) та контроль якості поточної дезінфекції –  

15; 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

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

1. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

1 раз в рік 



 Інфекційне  відділення 

  

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми  (ймовірні 

збудники ВЛІ) та контроль якості поточної дезінфекції –  

20; 

Проби дезрозчинів на відповідність концентрації – 1. 

Проби дезрозчинів, антисептиків  на контамінацію – 2. 

Бакконтроль якості роботи дезкамери 15 

 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

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

1. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 Стерилізаційне відділення Контроль роботи парових стерилізаторів з 

використанням біологічних індикаторів – 20 тестів.; 

повітряних стерилізаторів – 60 тестів. 

 

Матеріал на стерильність – 10 проб. 

Контроль якості передстерилізаційного очищення  

медінструментарію  від залишків крові – 15, від 

залишків миючих засобів – 15.  

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

 

№ 

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1. Комунальний  водогін: 

 Насосна станція (мікрорайон 

«Мрія» м.Карлівка, 

Бактеріологічні та фізико-хімічні 

показники 

12 Щомісячно  

 Водорозбірна колонка 

м.Карлівка, вул. Паркова,30 

Бактеріологічні та фізико-хімічні 

показники 

12 Щомісячно  

 Водорозбірна колонка 

м.Карлівка, вул. 

Холодноярська, 25 

Бактеріологічні та фізико-хімічні 

показники 

12 Щомісячно  



 Водорозбірна колонка 

м.Карлівка, вул. Пушкіна 

Бактеріологічні та фізико-хімічні 

показники 

12 Щомісячно   

2. Відомчі водогони: 

 ПАТ «Карлівський 

машинобудівний завод», 

водопровідний кран м.Карлівка, 

вул.С.Нігояна, 2 

Бактеріологічні та фізико-хімічні 

показники 

4 Щоквартально 

 СТОВ «Карлівське ІПП» 

водопровідний кран, м.Карлівка 

вул..Незалежності,98 

Бактеріологічні та фізико-хімічні 

показники 

4 Щоквартально 

 ТОВ Україна» водопровідний 

кран, м.Карлівка, 

вул.Великотирнівська, 51 

Бактеріологічні та фізико-хімічні 

показники 

4 Щоквартально 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого водопостачання за  санітарно-хімічними, 

мікробіологічними показниками 

 

№ 

п/п 

Місце відбору проб 

 
Кількість проб Термін  

Сан.хім Мікробіолог. 

1. м.Карлівка,вул.Радевича,33 12 12 Щомісячно  

2. м.Карлівка,вул.Марковича,139 12 12 Щомісячно  

 

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

(хімічні, мікробіологічні показники  та пестициди) 

 

№ 

п/п 

Райони Місце відбору проб –  

номер створу 

Кількість проб Строк доставки 

сан. мікр. пестиц. 

1. м.Карлівка р.Орчик, Створ № 1 10 22 5 з травня по вересень 

2, м.Карлівка р.Орчик, Створ № 2 10 22 5 з травня по вересень 

 

 

 



Моніторингові дослідження проб грунту  (мікробіологічні та паразитологічні показники,  пестициди) 

 

№ 

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження та 

кількість проб 

Термін 

мікр. параз. пестициди 

1. м. Карлівка, територія парку ПАТ «КМЗ» 2 2 2 з травня по вересень 

2. м. Карлівка, територія пляжу р. Орчик 2 2 - з травня по вересень 

3. м. Карлівка територія транспортної магістралі                        

вул. Успенська 

1 1 - з травня по вересень 

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 

№ 

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. м..Карлівка, житлова забудова по вул. 

С.Нігояна (зона можливого  впливу ПАТ 

«Карлівський машинобудівний завод») 

фізико-хімічні 

показники 

9 з березеня по листопад 

2. м..Карлівка, житлова забудова по вул. 

Полтавський шлях 

фізико-хімічні 

показники 

9 з березеня по листопад 

3. м.Карлівка, місце відпочинку населення – на 

березі    р. Орчик 

фізико-хімічні 

показники 

9 з березеня по листопад 

 

Моніторингові дослідження проб грунту на радіологічні дослідження 

 

№ 

п/п 

Місце відбору проб Термін 

1. м.Карлівка, територія парку ПАТ «КМЗ» 1 раз на рік 

 

Примітка: доставка проб в лабораторію фізичних факторів ОЛЦ 

 

Моніторингові дослідження проб трави з пасовища на радіологічні дослідження 



 

№ 

п/п 

Місце відбору проб Термін 

1. м.Карлівка, вул.. Коцюбинського територія пасовища  1 раз на рік 

Примітка: доставка проб в лабораторію фізичних факторів ОЛЦ 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

 

№ п/п Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

1. Карлівський  24 Вересень-жовтень 2 рази на місяць 

 

Примітка: доставка проб в лабораторію ОНІ  ОЛЦ 

 

Моніторингові відвідування (візити) населених пунктів Карлівського району 

с. Попівка-1 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. НВК №1  

с.Попівка – 1 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

І кв. 

ІІІ кв. 

 

2. Сільський водогін:   

 с. Попівка-1 водоп. кран 

с/ради 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники - 2/1 І кв. 

ІІІ кв. 

3. Відомчі водогони:   



 ТОВ «Агро прогрес плюс» 

водопровідний кран 

с.Попівка-1 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники -2/1 І кв. 

ІІІ кв. 

4. Атмосферне повітря   

 с.Попівка-1 територія біля 

с/ради 

Фізико-хімічні показники  -  1 ІІІ кв. 

5. Вода відкритих водоймищ 

Ставок с.Попівка-1 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1  
ІІІ кв. 

6. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Попівка-1  

Вода на вміст нітратів – 5проб 

 
Протягом року  

(по направленню) 

с. Попівка 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. НВК № 2 

с.Попівка  

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

І кв. 

ІІІ кв. 

 

2. Сільський водогін:   

 с. Попівка водоп. кран 

контори ТОВ «Промінь»  

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 І кв. 

ІІІ кв. 

3. Вода відкритих водоймищ 

р.Орчик с.Попівка 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2 /1 проба 
ІІІ кв. 

4. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Попівка 

Вода на вміст нітратів – 5 проб 

 
Протягом року  

(по направленню) 



 

с. Федорівка 

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Федорівський НВК 

с.Федорівка  

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

І кв. 

ІІІ кв. 

 

2. Сільський водогін:   

 с. Федорівка Водопровідний 

кран, АЗПСМ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 І кв. 

ІІІ кв. 

 

3. Вода відкритих водоймищ 

р.Орчик с.Федорівка 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/ 1 проба 
ІІІ кв. 

4. Вода шахтних колодязів 

громадського користування 

 І кв. 

ІІІ кв. 

с.Федорівка, вул. Центральна Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/2 

с.Федорівка, вул. Вишнева Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/2 

5. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Федорівка 

Вода на вміст нітратів – 5 проб 

 
Протягом року  

(по направленню) 

 

с. Климівка 

 



№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Климівський НВК 

с.Климівка 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

І кв. 

ІІІ кв. 

 

2. Сільський водогін:   

 с. Климівка Водопровідний 

кран, АЗПСМ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники –2/1 І кв. 

ІІІ кв. 

 

3. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Климівка 

Вода на вміст нітратів – 5проб 

 
Протягом року  

(по направленню) 

с. Голобородьківське 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Голобородьківський НВК 

с.Голобородьківське 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(6 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

І кв. 

ІІІ кв. 

 

2. Сільський водогін:   



 с.Голобородьківське 

Водопровідний кран, с/ради 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 І кв. 

ІІІ кв. 

о 

3. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Голобородьківське 

Вода на вміст нітратів – 5проб 

 
Протягом року  

(по направленню) 

4. Вода шахтного колодязя 

громадського користування 

с.Голобородьківське 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 І кв. 

ІІІ кв. 

с. Ланна 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Ланна, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

2. ДНЗ «Малятко»  

с. Куми, 

 Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3 класних кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –            

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

3. Сільський водогін:   



 с. Ланна Водопровідний кран, 

с. Ланна, вул. Паркова, 10 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 ІІ кв. 

VІ кв. 

 

 

4. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів с.Ланна 

Вода на вміст нітратів  - 5проб 

 

Протягом року  

(по направленню) 

5. Атмосферне повітря 

с.Ланна територія біля с/ради 

с.Ланна територія біля школи 

 

Фізико-хімічні показники  -  1 

Фізико-хімічні показники  -  1 

VІ кв. 

6. Вода відкритих водоймищ 

ставок с.Ланна 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1  

ІІ  кв. 

 

с. Білухівка 

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Білухівський НВК 

с.Білухівка, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

2. Сільський водогін: 
с. Білухівка Водопровідний 

кран, АЗПСМ 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 
ІІ кв. 

VІ кв. 

 

3. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Білухівка 

Вода на вміст нітратів – 5проб 

 

Протягом року  

(по направленню) 

о 



4. Вода відкритих водоймищ 

р.Орчик с.Білухівка 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1  
ІІ  кв. 

с. Варварівка 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Варварівський НВК 

с.Варварівка, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 20. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

2. Варварівська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат 

с.Варварівка, 

 Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

3. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Варварівка 

Вода на вміст нітратів – 5проб 

 
Протягом року  

(по направленню) 

4. Вода шахтного колодязя 

громадського користування 

с.Варварівка біля 8-

кв.житл.буд. 

 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 

І кв. 

VІ кв.  

 

 



с. Мартинівка 

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Мартинівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Мартинівська, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

2. ДНЗ «Малятко» 

с.Мартинівська, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3 класні кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –            

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

3. Сільський водогін: 
с. Мартинівка Водопровідний 

кран, АЗПСМ 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 
ІІ кв. 

VІ кв. 

 

4. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Мартинівка 

Вода на вміст нітратів - 5проб 

 

Протягом року  

(по направленню) 

 

5. Вода відкритих водоймищ 

ставок с.Мартинівка 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1  
ІІ  кв. 

 



с. Лип’янка  

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Лип’янська ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Лип’янка, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні             

(5 приміщень) ; 

Мікроклімат – 5 класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

2. ДНЗ «Пролісок» 

с.Лип’янка, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні            

(3 приміщення) ; 

Мікроклімат – 3 класні кімнати;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники –           

2 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  

(БГКП) – 15. 

ІІ кв. 

VІ кв. 

 

3. Сільський водогін: 
с.Лип’янка водоп. кран 

АЗПСМ  

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1 
ІІ кв. 

VІ кв. 

4. Вода індивідуальних 

шахтних колодязів 

с.Мартинівка 

Вода на вміст нітратів – 5проб 

 

Протягом року  

(по направленню) 

 

5. Вода відкритих водоймищ 

ставок с.Лип’янка 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники – 2/1  
ІІ  кв. 

 



с. В. Ланна 

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 
Перелік лабораторних досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. В.Ланнівська ЗОШ І-ІІ ст. 

с.В.Ланна, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість – 3 класи 

2 рази на рік 

 

 

с. Н. Ланна 

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 
Перелік лабораторних досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Н.Ланнівський НВК 

с.Н.Ланна, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість – 3 класи 

2 рази на рік 

 

 

с. Максимівка 

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 
Перелік лабораторних досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 

1. Максимівський  НВК 

с.Максимівка, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість – 3 класи 

2 рази на рік 

 

 

с. Мар’янівка  

 

№ 

п/

п 

Найменування  закладу, 

адреса місця розташування 
Перелік лабораторних досліджень, кількість проб 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань (візитів) 



1. Мар’янівський НВК 

с.Мар’янівка, 

Карлівського району 

Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість – 3 класи 

2 рази на рік 

 

 

По Карлівському району та м.Карлівка дослідження води індивідуальних шахтних колодязів на вміст нітратів, якою 

користуються вагітні жінки та діти віком до 3-х років буде проводитися по направленнях з ЛПЗ району, а також за місцем 

проживання дітей віком до 3 років. 

 

 


