
 

ПЛАН 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення у  

м. Горішні   Плавні  Полтавської області на 2018 рік 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/

п 

Район 

(місто) 

Найменування 

ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та 

інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідуван

ь (візитів) 

Кратність 

моніторинго

вих 

відвідувань 

(візитів) 

1. м.Горішні  

Плавні  

Міська лікарня вул. Миру -10 Хірургічна  служба: 

- опер блок 

- чиста 

перев’язувальна  

- гнійна 

перев’язувальна  

- чиста 

маніпуляцій на 

-гнійна 

маніпуляцій на 

-перев’язувальна   

амбулаторно-  

поліклінічної 

служби 

- відділення 

переливання крові 

-ЛОР- операційна  

- 2 кабінети 

прийому  ЛОР – 

лікаря   

Змиви –60  

Стерильність- 20 

Повітря   - 4 

Контамінація: 

дезрозчини-10 

антисептики- 10  

Хім . контроль  роботи сухо- 

жарових шаф-35 

Бак. контроль  роботи  

стерилізаційного 

обладнання -35 

Дез. розчини -2 

Обстеження персоналу на  

носійство  St. Aureus 

Визначення      

антибіотикорезистсентності, 

стійкості  мікроорганізмів  

до  дез розчинів 

Обстеження персоналу   

роздатки  хірургічного 

відділення    на кишкову 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

Березень  

 

1раз на  

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз  на рік 

 

1 раз на 

квартал 

 

1 раз на рік 

 

 



групу інфекцій  

 

  Міська лікарня  вул. Миру -10 Травматологічна  

служба : 

-чиста 

перев’язувальна 

-гнійна 

перев’язувальна 

-- маніпуляційна  

-перев’язувальна  

прийомного покою 

Змиви –30  

Стерильність- 10 

Повітря -3 

Контамінація – 10 

(дезрозчини-5, антисептики 

– 5) 

Хім . контроль  роботи сухо- 

жарових шаф-15 

Бак. контроль  роботи 

стерилізаційного 

обладнання -15 

Дез. засоби -2 

Обстеження персоналу на  

носійство  St. Aureus 

Визначення      

антибіотикорезистсентності, 

стійкості  мікроорганізмів  

до  дез розчинів 

Обстеження персоналу   

роздатки   

травматологічного 

відділення    на кишкову 

групу інфекцій 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

Березень  

 

1раз на  

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз  на рік 

 

1 раз на 

квартал 

 

1 раз на рік 

 

 

 

 



  Міська лікарня  вул. Миру -10 Акушерсько- 

гінекологічна  служба 

: 

-оперблок 

-перев’язувальний 

кабінет 

- 4 пологові зали 

- палати сумісного 

перебування  

- дитячі палати ІТ 

- абортарій  

- процедурна 

-маніпуляційна  

Змиви –30  

Стерильність - 10 

Повітря - 2 

Контамінація–10 

(дезрозчини-5, антисептики 

– 5) 

Хім . контроль  роботи сухо- 

жарових шаф-25 

Бак. контроль  роботи 

стерилізаційного 

обладнання -25 

Дез. розчини -2 

Обстеження персоналу на  

носійство  St. Aureus 

Визначення      

антибіотикорезистсентності, 

стійкості  мікроорганізмів  

до  дез розчинів 

Обстеження персоналу   

роздаток   акушерського та   

гінекологічного  відділень    

на кишкову групу інфекцій 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

Березень  

 

1раз    на  

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз  на рік 

 

1 раз  на 

квартал 

 

1 раз на рік 

 

  Міська лікарня  вул. Миру -10 Служба  

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

Змиви –10  

Стерильність- 2 

Контамінація –4 

Дез. розчини -1 

Обстеження персоналу на  

носійство  St. Aureus 

Визначення      

антибіотикорезистсентності, 

стійкості  мікроорганізмів  

до  дез розчинів 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

Березень 

 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

1 раз на 

квартал 

 

 

 

1 раз на рік 

 

1 раз   на 

квартал 

    Інфекційна служба  Стерильність- 2 

Контамінація –10 

Дез.  розчини-2 

 

Визначення      

антибіотикорезистсентності, 

стійкості  мікроорганізмів  

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

«-« 

 

 

1 раз на 

квартал 

 

 

1раз на 

квартал 

 



до  дез розчинів 

Обстеження персоналу   

роздатки   інфекційного 

відділення   на кишкову 

групу інфекцій 

 

березень 

 

1 раз на рік 

    Педіатрична служба  Стерильність- 5 

Контамінація –5 

Дез. розчини -2 

Обстеження персоналу   

роздатки    дитячого 

відділення   на кишкову 

групу інфекцій 

 

Березень  

 

 

Квітень 

  

1раз нарік 

 

 

1 раз на рік 

 

    Амбулаторно- 

поліклінічна служба:  

тубкабінет 

Моніторінг   за виконанням    

заходів   інфекційного 

контролю за туберкульозом( 

відповідно   до наказу   МОЗ  

№684  від  18.08.2010року) 

Березень 

Травень 

Вересень 

Листопад 

1 раз на  

квартал 

    Автоклавна  Стерильність- 20 

Контамінація–4 

Бак. контроль  роботи 

стерилізаційного 

обладнання -25 

Дез. розчини -2 

Обстеження персоналу на  

носійство  St. Aureus 

Визначення      

антибіотикорезистсентності, 

стійкості  мікроорганізмів  

до  дез розчинів 

Березень 

Травень 

Липень 

Жовтень 

 

 

 

Квітень  

1 раз на  

квартал  

 

 

 

 

 

1 раз на рік 

1 раз на  

квартал  

 

    Дезкамерне 

відділення  

Контамінація – 2 

 Бак. контроль  роботи  

дезкамер-48 

Дез.розчини – 2  

Квітень  

 

 

 

1 раз на рік 

 

 

 

    Дитяче відділення  Аналіз історій хвороб для 

виявлення     хворих, 

підозрілих   на ГВП/ 

поліомієліт 

Щотижнев

о 

Протягом 

року 



2.  Стоматполіклі 

ніка 

вул. Миру 10-б Автоклавна Стерильність –10 

Контамінація –2  

Хім . контроль  роботи сухо- 

жарових шаф-10 

Бак. контроль  роботи 

стерилізаційного 

обладнання -10 

Дез. розчини -2 

Липень 

жовтень 

 

 

 

2 рази на  рік 

 

 

 

 

 

 

 

    Стерилізаційні Хім . контроль  роботи сухо- 

жарових шаф-45 

Бак. контроль  роботи 

стерилізаційного 

обладнання -45 

Дез. розчини -2 

Контамінація- 6 

Липень 

жовтень 

 

 

 

 

2 рази на  рік 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади м. Горішні Плавні 

№/п Район 

(місто) 

Найменування  

ДДЗ та ДНЗ  

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, кількість 

проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингови

х відвідувань  

(візитів) 

1 м. Горішні 

Плавні  

ДНЗ «Горобинка» вул. Конституції, 30 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в 

приміщеннях: 

- температура – 15; 

- вологість -   15; 

- -     освітленість – 15. 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на санітарно - показові    

  мікроорганізми  в груповій - 10 ; 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

- - змиви сантехобладнання та меблів- 10                          

- - пісок на я/г - 4 

  

 

 

 лютий 

  -   «   - 

листопад 

  

лютий 

 

лютий 

 

травень,     

серпень 

1 раз на рік  



2 м. Горішні 

Плавні  

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Молодіжна, 8 Інструментальні вимірювання: 

- параметрів мікроклімату в 

приміщеннях: 

- температура – 15; 

- вологість -   15; 

-    - освітленість – 15. 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на санітарно-показові  

- мікроорганізми  в груповій - 10 ; 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

- - змиви сантехобладнання та меблів -  10 

- - пісок на я/г – 4 

 

обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій 

  

 

 

 лютий 

   -   «   - 

листопад 

  

лютий 

 

-   «   - 

 

лютий 

травень, 

серпень 

лютий 

1 раз на рік  

3 М. Горішні 

Плавні 

ДНЗ «Казка»  вул. Добровольського, 61 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в майстернях, 

спортзалі класах: 

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 15. 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

- змиви сантехобладнання та меблів -10 

- пісок на я/г – 4 

 

-обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій 

  

 

 

лютий 

 -  «  - 

листопад 

лютий 

 

лютий 

травень, 

серпень 

лютий 

1 раз на рік  

4 м. Горішні 

Плавні  

ДНЗ 

«Дюймовочка»   

вул. Добровольського ,19 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в майстернях, 

спортзалі класах: 

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 15. 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

- -   змиви сантехобладнання та меблів -10 

- пісок на я/г – 4 

  

 

 

лютий 

 -   «    

листопад 

лютий 

 

лютий 

травень, 

1 раз на рік  



 

- обстеження працівників харчоблоку на     

  кишкову групу інфекцій 

- посів із зіву дітей  на:  -  дифтерію - 25 

- менінгококову інфекцію - 25 

серпень 

лютий 

 

квітень 

 -  «  - 

5 м. Горішні 

Плавні  

ДНЗ 

«Попелюшка» 

вул. Конституції, 38 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату  ,   

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

-  освітленість – 15. 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

-змиви сантехобладнання та меблів -10 

- пісок на я/г – 4 

 

-обстеження працівників харчоблоку на     

  кишкову групу інфекцій  

  

 

 березень 

    -   «   - 

 листопад 

 березень 

 

березень 

травень, 

серпень 

березень 

1 раз на рік  

6 М.Горішні 

Плавні 

ДНЗ «Росинка»  проспект Героїв Дніпра, 26 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату   

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 15 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

- миви сантехобладнання та меблів -10 

- грунт – 1,   

-  пісок на я/г – 4 

-обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій 

- посів із зіву дітей на:  -  дифтерію - 25 

          - менінгококову інфекцію - 25 

  

 

березень 

 -   «   - 

грудень 

березень 

 

березень 

травень, 

серпень 

  березень 

 

 -  «  - 

 -  «  - 

1 раз на рік  

7 М. Горішні 

Плавні  

ДНЗ «Чебурашка» проспект Героїв Дніпра, 29 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в класах: 

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 15 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

-змиви сантехобладнання та меблів -10 

  

 

березень 

  -   «   - 

грудень 

березень 

 

березень 

1 раз на рік  



-грунт – 1,    

 пісок на я/г – 4 

-обстеження працівників харчоблоку на    

  кишкову групу інфекцій 

травень, 

серпень 

березень 

8 м. Горішні 

Плавні 

ДНЗ  «Сонечко» вул. Гірників, 29 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях              

-     температура – 15; 

- вологість -   15; 

- -     освітленість – 15 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на санітарно-показові   

  мікроорганізми   - 20 ; 

- змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

- -  змиви сантехобладнання та меблів -10 

-   грунт – 1         

-   пісок на я/г – 4 

-обстеження працівників харчоблоку на       

 кишкову групу інфекцій  

  

 

Березень 

 -   «   - 

грудень 

  

березень 

 

-   «   - 

 

-   «   - 

травень, 

липень 

 березень 

1 раз на рік 

9 м. Горішні 

Плавні  

ДНЗ  «Золота 

рибка»  

проспект Героїв Дніпра, 

70а 

Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях               

- температура – 15; 

- вологість -   15; 

- -     освітленість –15. 

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви  на санітарно-показові    

 мікроорганізми  - 20 ; 

 Паразитологічні дослідження : 

- -  змиви сантехобладнання та меблів -10 

-  грунт – 2,      

-  пісок на я/г – 4 

-обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій 

  

 

квітень 

  -   «   - 

листопад 

  

березень 

 

 

квітень 

червень      

вересень 

 квітень 

 

1 раз на рік 

10 м. Горішні 

Плавні, с. 

Дмитріка  

ДНЗ  «Сонечко» вул. Молодіжна, 7 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях               

- температура – 15; 

- вологість -   15; 

- -     освітленість – 15 

Мікробіологічні дослідження : 

  

 

квітень 

 -   «   - 

листопад 

  

1 раз на рік 



- змиви  на санітарно-показові      

  мікроорганізми  в груповій - 10 ; 

 - змиви на кишковий ієрсиніоз - 4  

Паразитологічні дослідження : 

- -  змиви сантехобладнання та меблів -10 

-  грунт – 1,   

-  пісок на я/г – 4 

-обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій 

квітень 

 

 

 

 

червень, 

серпень 

квітень 

11 м. Горішні 

Плавні  

ЗОШ  №1 вул. Миру,  5 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях 

класів, майстерні, спортзалі               

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 20.  

-дослідження повітря в кабінетах хімії: 

луги – 3, кислоти – 3 

Повітря закритих приміщень на вміст 

формальдегіду, фенолу 

-обстеження працівників харчоблоку на     

 кишкову групу інфекцій 

 

  

 

жовтень 

-   «   - 

-   «   -  

після 

закінчення 

ремонту 

 

жовтень 

1 раз на рік 

12 м. Горішні 

Плавні  

ЗОШ №2 вул. Молодіжна, 25 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях 

класів, майстерні, спортзалі               

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 20 

-дослідження повітря в кабінетах хімії:          

   луги – 3, кислоти – 3 

Повітря закритих приміщень на вміст 

формальдегіду, фенолу 

-обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій 

  

 

 

жовтень 

 -   «   - 

-   «   -  

 

після 

закінчення 

ремонту 

жовтень 

1 раз на рік 

13 м. Горішні 

Плавні  

СЗОШ №3 вул. Добровольського, 27 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях 

класів, майстерні, спортзалі               

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 20. 

  

 

 

листопад 

 -   «   - 

 -   «   - 

1 раз на рік  



- дослідження повітря в кабінетах хімії:     

   луги – 3, кислоти – 3 

Повітря закритих приміщень на вміст 

формальдегіду, фенолу 

-обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій   

- посів із зіву дітей  на:  -  дифтерію - 25 

                - менінгококову  інфекцію - 25 

 -   «   - 

після 

закінчення 

ремонту 

Листопад 

 

 -  «  - 

 -  «  - 

14 м. Горішні 

Плавні 

ЗОШ №4 вул. Конституції, 20 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях 

класів, майстерні, спортзалі               

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 20. 

- дослідження повітря в кабінетах хімії:    

  луги – 3, кислоти – 3 

Повітря закритих приміщень на вміст 

формальдегіду, фенолу 

-обстеження працівників харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій 

  

 

 

листопад 

 -   «   - 

 -   «   - 

 -   «   - 

після 

закінчення  

ремонту 

листопад 

1 раз на рік  

15 м. Горішні 

Плавні  

СЗОШ №5 Вул. Конституції, , 20 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях 

класів, майстерні, спортзалі               

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 20. 

- дослідження повітря в кабінетах хімії:    

 луги – 3, кислоти – 3 

Повітря закритих приміщень на вміст 

формальдегіду, фенолу 

-обстеження працівників харчоблоку на   

 кишкову групу інфекцій 

 

  

 

листопад 

 -   «   - 

 -   «   - 

 

Після 

закінчення 

ремонту 

листопад 

1 раз на рік  

16 м. Горішні 

Плавні  

ЗОШ №6 вул. Добровольського, 65 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях 

класів, майстерні, спортзалі               

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 20. 

- дослідження повітря в кабінетах хімії:   

  

 

 

жовтень 

 

 

 

1 раз на рік 

 

 

 



                                                                              Заклади соціального захисту м. Горішні Плавні  

  луги – 3, кислоти – 3 

  Повітря закритих приміщень на вміст      

  формальдегіду, фенолу 

-обстеження працівників харчоблоку на    

 ишкову групу інфекцій 

- посів із зіву дітей на:  -  дифтерію - 25 

 - менінгококову  інфекцію - 25 

 

після 

закінчення 

ремонту 

 грудень 

-  «  - 

-  «  -  

17 м Горішні 

Плавні  

с.Дмитрівк

а 

ЗОШ  с. Дмитрівка, 

вул. Молодіжна, 7 

Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в приміщеннях 

класів, майстерні, спортзалі               

- температура – 15; 

- вологість -   15 ; 

- освітленість – 20. 

 Повітря закритих приміщень на вміст  

формальдегіду, фенолу 

-обстеження працівників харчоблоку на    

  кишкову групу інфекцій 

  

 

 

листопад 

 -   «   - 

 -   «   - 

Після  

закінчення 

ремонту 

грудень 

1 раз на рік 

№/п Район 

(місто) 

Найменування   Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингови

х відвідувань 

(візитів) 

1 м. 

Горішні 

Плавні  

Центр соціально-

психологічної 

підтримки  дітей та  

сімей «Надія»  

вул. Добровольського, 63 Інструментальні вимірювання: 

параметрів мікроклімату в 

приміщеннях:   

- температура – 10; 

- вологість -   10 ; 

-     освітленість – 15-  

Мікробіологічні дослідження : 

- змиви на сан. показові 

мікроорганізми - 10 

 Паразитологічні  дослідження : 

 -   грунт з ігрового майданчика  – 1 

Пісок на я/г - 2 

 

  

 

квітень 

-   «   - 

грудень 

 

-   «   - 

 

 

червень, 

серпень 

 

 

1 раз на рік  



Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб 

Мікроб./сан.хім. 

Термін 

 Комунальні  водогони    
1 ЗОШ № 1 

м. Горішні Плавні, вул. Миру, 5 

 Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ;  загальні колі-форми; 

-Е.Coli; ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; -присмак;  кольоровість; 

рН; -залишковий хлор; -аміак, 

- залізо 

2/1 Щомісячно 

2 ЗОШ № 2 

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 25 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; -загальні колі-форми; 

-Е.Coli; -ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах;  -мутність; -кольоровість; 

-рН; -залишковий хлор;  -аміак  

-залізо  

 2/1 Щоквартально 

3   СЗОШ № 3 

м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 27 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; -загальні колі-форми; 

-Е.Coli; -ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; мутність 

-кольоровість; -рН; 

-залишковий хлор; аміак   

-залізо 

2/1 Щомісячно 

4 ЗОШ № 4 

м. Горішні Плавні, вул. Конституції, 20 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; -загальні колі-форми; 

-Е.Coli; -ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; -мутність, кольоровість; -

рН; -залишковий хлор; -аміак   

-залізо 

2/1 Щоквартально 

5 ЗОШ № 6 

м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 65 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; -загальні колі-форми; 

-Е.Coli; -ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; -мутність; кольоровість; -

2/1 Щоквартально 



рН; -залишковий хлор; аміак 

-залізо 

6 ДНЗ «Дюймовочка» 

м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 19 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; -загальні колі-форми; 

-Е.Coli; -ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; -мутність; кольоровість; 

-рН; -залишковий хлор; аміак   

-залізо 

 2/1 Щоквартально 

7 ДНЗ «Золота рибка» 

м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 

70а 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; -загальні колі-форми; 

-Е.Coli; ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; мутність; кольоровість; 

-рН; залишковий хлор; аміак 

-залізо 

2/1 Щомісячно 

8 ДНЗ «Попелюшка» 

м. Горішні Плавні, вул. Конституції, 38 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; -загальні колі-форми; 

-Е.Coli; ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; мутність; кольоровість; 

-рН; залишковий хлор; аміак 

-залізо 

2/1 Щомісячно 

9                     ДНЗ «Дзвіночок» 

м. Горішні Плавні, пров. Молодіжний, 8 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; загальні колі-форми; 

-Е.Coli; ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; мутність, кольоровість; 

-рН; залишковий хлор; аміак 

-залізо 

2/1 Щоквартально 

10                     ДНЗ «Казка» 

м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 61 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; загальні колі-форми; 

-Е.Coli; ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; мутність; кольоровість; 

-рН; залишковий хлор; -аміак  

-залізо 

2/1 Щоквартально 

11 Третій водопідйом (вихід) КП «ВУВКГ» 

м. Горішні Плавні, вул. Строни 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ; загальні колі-форми; 

2/1 

 

Щомісячно 

 



-Е.Coli; -ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах; мутність; кольоровість; 

-рН; залишковий хлор; аміак  

-залізо, 

 - нітрати, хлориди , 

-загальна жорсткість   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 раз. в квартал 

 

 Всього проб за рік:    132    

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання                                                                             

в  дитячих оздоровчих закладах 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб 

на бак./сан.хім. 

Термін 

1. Кременчуцький р-н 

 с. Запсілля  

КП ДСОЦ «Горизонт» 

Мікробіологічні дослідження: 

-МАФАМ;  

загальні колі-форми; 

-Е.Coli;  

ентерококи 

Санітарно- хімічні дослідження: 

-запах при +20* та при+60*; 

-мутність; -кольоровість; 

- присмак; -рН; -залишковий 

хлор;  -аміак,  залізо 

 

3/3 

3/3 

3/3 

3/3 

 

3/3 

3/3 

3/3 

3/3 

 

травень 

червень 

липень 

серпень 

 

травень 

червень 

липень 

серпень 

 

 Всього проб:  12/12  

 

Моніторингові   дослідження питної води децентралізованого водопостачання   

 Місце забору проб Мета дослідження Кількість проб в 

місяць  

Термін 

1 м. Горішні Плавні 

вода питна з колодязів  

Мікробіологічні показники: загальні колі 

форми,  E.coli, ентерококи, патогенні  

ентеробактерії 

5 1 раз на квартал 

Паразитологічні показники: кишкові 

гельмінти, патогенні кишкові найпростіші  

5 



Санітарно-гігієнічні показники:  запах, 

кольоровість, каламутність,   присмак;   

водневий показник, загальна жорсткість, 

сухий залишок, сульфати, хлориди,  

марганець, аміак, нітрити, нітрати,  залізо, 

фтор, нафтопродукти, фенол 

5 

 

Моніторингові лабораторні дослідження питної води з колодязів, яку вживають діти до 3-х років  

№з/п Назва Види досліджень Кількість проб в 

місяць 

Термін виконання 

1 Вода  з колодязів Вміст нітратів                5 1 раз на квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів 

№  

з/п 

Місце відбору проб 

 

Кількість проб Строк доставки 

1 Комунальний водогін, водоочисна станція 4 1,ІV квартал 

                           Проби питної води для дослідження  на вміст трихлоргалогенметанів доставляються до санітарно – гігієнічної лабораторії                                        

                   ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗУ» 

 

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

показники та пестициди) 

№ 

з/п 

Райони Строк доставки Кількість проб 

Бак./хім./пести. 

Місце відбору проб – номер 

створу 

Мета досліджень 

1 м. Горішні Плавні 1 раз на півріччя 2/1/1 Перший водопідйом КП «ВУВКГ»  

2 м. Горішні Плавні 1 раз на квартал 2/1/1  Дніпродзержинське водосховище  

м. Горішні Плавні 

с. Келеберда    ( створ № 28) 

Мікробіолог.дослідж.: 

Визначення числа 

сапрофіт., 

мікроорганізми при 

тем-рі +20* і +37*, 

ЛКП,  Е-колі, 

ентерококи, 

стафілококи, шигели, 



сальмонели 

Санітарно-хімічні: 

запах, прозорість 

сухий залишок, 

хлориди сульфати, 

рН, плаваючи 

домішки,  розчинений 

кисень, загальна 

жорсткість, залізо, 

хлориди, сульфати, 

аміак, нітрити, 

нітрати , 

нафтопродукти, 

фенол, марганець, 

пестициди( 

ХОП,ФОС,СП). 

 

3 м. Горішні Плавні  травень 2/1/1 Дніпродзержинське водосховище,  

с. Дзержинське, вище питного 

водозабору міста, поверхнева 

проба створ №27 (на санітарно- 

хімічні, токсикологічні, 

мікробіологічні показники) 

   -   «   - 



 м. Горішні Плавні Травень 

Червень 

            Липень 

Серпень 

 Вересень 

 

 

 

 

 Червень 

Липень 

Серпень 

4/4/1 

8/4/1 

8/4/1 

8/4/1 

4/4/1 

 

 

 

 

4 

4 

4 

Зона відпочинку – затока Барбара 

 р. Дніпро  

 

 

Мікробіолог.дослідж.: 

Визначення числа 

сапрофіт., 

мікроорганізми при 

тем-рі +20* і +37*, 

ЛКП,  Е-колі, 

ентерококи, 

стафілококи, шигели, 

сальмонели, 

 Санітарно-хімічні: 

запах, прозорість 

сухий залишок, 

хлориди сульфати, 

рН, плаваючи 

домішки,  розчинений 

кисень, загальна 

жорсткість ,залізо, 

хлориди, сульфати, 

пестициди 

(ХОП,ФОС,СП). 

На  холерний вібріон 

5 м. Горішні Плавні Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Червень 

Липень 

Серпень 

 

4/4/1 

8/4/1 

8/4/1 

8/4/1 

4/4/1 

4 

4 

4 

Зона відпочинку   по вул. 

Конституції р. Дніпро 

  

         -    «   - 

  Всього проб по 

зонам відпочинку 

88/40/10   

6 Кременчуцький р-н 

 с. Запсілля  

КП ДСОЦ «Горизонт» 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Червень 

Липень 

Серпень 

2/2/1 

8/4/1 

8/4/1 

8/4/1 

4 

4 

4 

Зона купання р. Псьол КП ДСОЦ 

«Горизонт»  
 

-  «     - 

 

 

  

 



  Всього проб по  КП 

ДСОЦ «Горизонт» 

38/14/4   

 

Моніторингові дослідження питної проб (токсичні елементи, пестициди) 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження 

 

Кількість проб Термін 

1 Третій водопідйом (вихід) КП «ВУВКГ»              токсик./пестиц. 1/1 1 раз на півріччя 

 Всього проб за рік:  2/2  

Доставка питної води з третього водопід’єму для дослідження на токсикологічні показники та пестициди виконуються силами КП «ВУВКГ» 

до лабораторії ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗУ»  (згідно заключного договору)  та Випробувального центру ДП «Полтавастандартметрологія». 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст 

 α та β - випромінюючих радіонуклідів 

  

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб 

 

Термін 

1 Машинний зал ІІІ водопідйому  

КП «ВУВКГ» 

α та β - випромінюючих 

радіонуклідів 

1 1 раз на квартал 

 Всього проб за рік :  4  

 

Моніторингові дослідження води річок з постійних створів на вміст 

радіонуклідів цезію -137 та стронцію –90 

 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб 

 

Термін 

1 Дніпродзержинське водосховище м. Горішні 

Плавні с. Келеберда    ( створ № 28) 

радіонуклідів цезію -137 та 

стронцію –90  

 

1 1 раз на квартал 

 Всього проб за рік :  4  

                  Проби питної води та річкової води зі створу №28 для дослідження на вміст радіонуклідів доставляються до  лабораторії  

фізичних факторів  ДУ « Полтавський ОЛЦ МОЗУ». 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря    

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість  точок/проб Термін 

1 м. Горішні Плавні житлова забудова по  

вул. Портова (зона можливого впливу                         

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

1/18   1 раз на квартал 



ПрАТ «Полтавський ГЗК») діоксид азоту, свинець та його 

неорганічні сполуки (у 

перерахунку на свинець),фенол, 

формальдегід,    

2 м. Горішні Плавні житлова забудова по 

 вул. Строни (зона можливого впливу  ПрАТ 

«Полтавський ГЗК» і ТОВ «Єристівський 

ГЗК») 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, свинець та його 

неорганічні сполуки (у 

перерахунку на свинець),фенол, 

формальдегід,   

1/18  1 раз на квартал 

3 м. Горішні Плавні житлова забудова  

просп. Героїв Дніпра 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, свинець та його 

неорганічні сполуки (у 

перерахунку на свинець),фенол, 

формальдегід,   

1/18  1 раз на квартал 

4 м. Горішні Плавні житлова забудова  

по вул. Добровольського 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, свинець та його 

неорганічні сполуки (у 

перерахунку на свинець),фенол, 

формальдегід,   

1/18 1 раз на квартал 

5 м. Горішні Плавні житлова забудова  

по вул. Гірників 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, свинець та його 

неорганічні сполуки (у 

перерахунку на свинець),фенол, 

формальдегід,   

1/18  1 раз на квартал 

6 м. Горішні Плавні місце відпочинку 

населення на р. Дніпро по вул. Конституції 

 

На вміст шкідливих речовин: 

пил, діоксид, сірки,   

діоксид азоту, свинець та його 

неорганічні сполуки (у 

перерахунку на свинець),фенол, 

формальдегід,   

1/18 1 раз на квартал 

 Всього проб за квартал:  6/108   

  Всього проб за рік:  432   

 

 



Моніторингові виміри рівнів шуму 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість  

точок/виміри 

Термін 

1 м. Горішні Плавні житлова забудова по  

вул. Портова (зона можливого впливу  ПрАТ 

«Полтавський ГЗК») 

Виміри рівнів  шуму.  1/ 3   1 раз на квартал 

2 м. Горішні Плавні житлова забудова по  

вул. Строни (зона можливого впливу  ПрАТ 

«Полтавський ГЗК» і ТОВ «Єристівський 

ГЗК») 

Виміри рівнів  шуму.    1/ 3   1 раз на квартал 

3 м. Горішні Плавні житлова забудова  

просп. Героїв Дніпра 

Виміри рівнів  шуму. 1/ 3 1 раз на квартал 

4 м. Горішні Плавні житлова забудова  

по вул. Добровольського 

Виміри рівнів  шуму. 1/ 3   1 раз на квартал 

5 м. Горішні Плавні житлова забудова  

по вул. Гірників 

Виміри рівнів  шуму. 1/ 3   1 раз на квартал 

6 м. Горішні Плавні місце відпочинку 

населення на р. Дніпро по вул. Конституції 

 

Виміри рівнів  шуму. 1/ 3   1 раз на квартал 

 Всього вимірів за квартал:  6/  15  

 Всього вимірів за  рік:  24 виміри  

 

Моніторинг по радіаційному контролю гамма-фону на території м. Горішні Плавні  

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

точок/вимірів 

Термін 

1 м. Горішні Плавні проспект  Героїв Дніпра ,3 Гамма - фон  1/5 вимірів    Щоденно в робочі дні  

2. м. Горішні Плавні, вул. Миру – місцевий 

парк 

-   «   - 1/3 1 раз на місяць 

3. м. Горішні Плавні, вул. Миру – територія 

ЦМЛ 

-   «   - 1/3 1 раз на місяць 

4. м. Горішні Плавні,                                                             

зона відпочинку – затока Барбара 

-   «   - 1/3 червень, липень,      

серпень 

5 м. Горішні Плавні,                                                             

зона відпочинку по вул. Конституції 

-   «   - 1/3 червень, липень, 

серпень 

6. м. Горішні Плавні, «дитяче містечко»  

проспект Героїв Дніпра 

-   «   - 1/3 1 раз на місяць 



 

 

Моніторингові  дослідження грунту в м. Горішні Плавні  на мікробіологічні, паразитологічні, токсикологічні  (пестициди),                                   

вміст важких металів, піску  на паразитологічні показники 

№/п Місце забору проб Мета дослідження Кількість проб    Термін 

1 Зона відпочинку  - затока  Барбара  

  

Мікробіологічні показники: 

МАФАМ, БГКП, титр 

клостридій, сальмонела, 

кількість термофільн. бактерій 

2   травень, червень, липень, 

серпень,   

Паразитологічні показники; яйця 

гельмінтів  

1   

-   «   - 

Токсикологічні:  пестициди 1                  Червень, серпень,   

Пісок  -  на я/г 1 - травень, червень, липень, 

серпень,   

2 Зона відпочинку  -  по  

вул. Конституції 

Мікробіологічні показники: 

МАФАМ, БГКП, титр 

клостридій, сальмонела, 

кількість термофільн. бактерій 

2  

 

травень, червень, липень, 

серпень,   

Паразитологічні показники; яйця 

гельмінтів       

1  

 

 

-   «   - 

Токсикологічні:  пестициди                    1               Червень, серпень 

Пісок   - на я/г 1 травень, червень, 

липень, серпень 

3 Житлова територія в зоні впливу 

пром. підприємств : вул.Строни, 

вул. Портова 

Мікробіологічні показники: 

МАФАМ, БГКП, титр 

клостридій, сальмонела, 

термофільні бактерії 

 

2  

     

червень, серпень, жовтень  

 

Токсикологічні:  пестициди 

                              СВМ    

1 

1   

червень, серпень, жовтень  

 

4 Міське звалище твердих побутових 

відходів   

Мікробіологічні показники: 

МАФАМ, БГКП, титр 

клостридій, сальмонела, 

термофільні бактерії 

2  

червень, серпень, жовтень 



Санітарно-хімічні показники: 

водневий показник, нітрати, 

хлориди  

1 

 

токсикологічні   - СВМ 1 -   «    

5 Громадські дитячі майданчики у 

житлових мікрорайонах 

Мікробіологічні показники: 

МАФАМ, БГКП, титр 

клостридій, сальмонела, 

кількість термофільн. бактерій 

2 Червень,  

липень, серпень 

Паразитологічні показники; 

Пісок  -  на я/г 

2 

 

-   «   - 

6 Житлова територія в зоні впливу 

інтенсивного руху автотранспорту                     

проспект Героїв Дніпра,                                                         

вул. Миру 

  червень, серпень, жовтень  Санітарно-хімічні показники: 

водневий показник, нітрати, 

хлориди                           

токсикологічні  -  СВМ 

3 

           

                 3 

      Проби ґрунту  для дослідження  на СВМ доставляються до санітарно – гігієнічної  лабораторії ДУ « Полтавський ОЛЦ МОЗУ». 


