
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 

Лубенський район 

І квартал  

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

№ 

з/п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташу

вання 

Назвавідді

лення 

(стаціонару

) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, кількість проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лубенськ

ий район 

Полтавськао

бласнапсихі

атричналіка

рня 

"Снітино" 

С. Снітино  Пробидеззасобів на АДР та % вмістдіючоїречовини 

– 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію – 2.  

Вода питна на мікробіологічніпоказники-1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1, вологість – 1, 

швидкість руху повітря-1. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури–25, 

контроль роботи дезінфекційної камери – 15. 

 

Грунт на стронгілоідоз-200г.- 6  проб  

Овочі на Я/Г на найпростіші  -3проби  по0,5кг.-1кг. 

Проб фекалійвідхворих на стронгілоідоз-10. 

Березень 

 

     ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -3проби  по0,5кг.-1кг. Лютий 



Проб фекалійвідхворих на стронгілоідоз-10. 

    Харчоблок Змиви з овочіввовочесховищах на ієрсінії -5. 

Готова страва на калорійність – 1, страва на 

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

питна на бак.-1 та хім.- 1, змиви на БГКП – 20, 

змиви на я/г  та кишковінайпростіші– 15. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій.  

Березень 

 

Всього Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 2; Антисептик тадезрозчин  на 

контамінацію – 2; контроль роботи 

стерилізаційної апаратури - 25; контроль роботи 

дезкамери – 15; мікроклімат – 1; вода питна на 

бак. дослідження – 2; вода питна на хім. 

дослідження – 1; готовастрава 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 

кишковінайпростіші – 15;  раптове обстеження 

на кишкову групу інфекцій ~ 5. 

Грунт на стронгілоідоз-18  проб  

ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -9 проб  

Пробфекалійвідхворихнастронгілоідоз-30. 

 

І квартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський водогін –Лубенський р-н,   Бактеріологічне, хімічне 2/2 Березень 



с.В.Булатець 

2 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   

с.Новаки 
Бактеріологічне, хімічне 2/2 Березень 

3 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   

с.Засулля 

Бактеріологічне, хімічне 2 Лютий 

4 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   

с.Войниха 

Бактеріологічне, хімічне 2 Лютий 

Всього Бактеріологічне, хімічне 8/4 І квартал 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Лубенський р-н с.Засулля, вул. Молодіжна 

(р-н ЗШ, с/р, зона можл. впливу АБЗ та 

КБМ) 

 

 

пил, діоксидсірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний. 

 

 

 

6 

Березень 

 

Всього пил, діоксидсірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний. 

 

6 

 

І квартал 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



1.  Шахтний колодязь, Лубенський р-н, 

с.В.Булатець 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 Березень 

2.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Новаки 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 Березень 

3.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, с.Снітин Бактеріологічне, хімічне 1/1 Березень 

4.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Засулля 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 Лютий 

5.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Войниха 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 Лютий 

Всього Бактеріологічне, хімічне 5/5 І квартал 

 
Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1  На вміст нітратів 30 Січень 

Лютий 

Березень 

Всього 90 І квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років. 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

№ 

з/п 

Район Найменуванн

я об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 



1. Лубенський ДНЗ  

«Вербиченьк

а» 

с.В.Булатець 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій -17 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Березень 

2. Лубенський ЗШ 1-3 ст. с.В.Булатець Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій- 3 

Березень 

3. Лубенський ДНЗ«Сонечко»  с.Новаки 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу  на кишкову групу 

інфекцій - 3 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Березень 



4. Лубенський ЗШ 1-3  ст. с.Новаки Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій- 4 

 

Березень 

5. Лубенський ДНЗ « 

Пролісок»   

с.Снітин 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 6 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Березень 

6. Лубенський ЗШ 1-3  ст. с.Снітин 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15. 

Раптове обстеження персоналу  на кишкову групу 

інфекцій - 3 

Березень 



7. Лубенський Засульська 

гімназія 

с.Засулля 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-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 5 

Лютий 

8. Лубенський ДНЗ «Колосок» с.Засулля 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 12 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Лютий 

9. Лубенський ЗШ 1-3  ст. с.Войниха 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-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

Лютий 



10. Лубенський ДНЗ 

«Струмочок» 

с.Войниха 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій- 14, 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Лютий 

Всього Мікроклімат-20, 

Освітлення-100 

Досл.питної води: бак-10,хім.-10 

Кулінарн.вироби на бак показники-10 

Овочі на нітрати-10 

Овочі на пестициди-5 

Змиви на ієрсінії-30 

Змиви на БГКП-150 

Змиви на я/г та найпростіші-150 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій- 70 

Пісок на яйця гельмінтів – 4. 

І квартал 

 

 

ІІ квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 

№ 

з/п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташу

вання 

Назвавідділенн

я (стаціонару) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, кількість 

проб 

Термінивід

відувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Лубенськ

ий район 

Туберкульоз

невідділення

Лубенського 

ОПТД 

С. Таранденці Туберкульозневі

дділення 

Пробидеззасобів на АДР та % 

вмістдіючоїречовини – 2; Антисептик та 

дезрозчин  на контамінацію – 2. 

Контроль роботистерилізаційноїапаратури - 

10; Контроль роботидезкамери – 15. 

Квітень 

 

    Харчоблок Змиви з овочіввовочесховищах на ієрсінії -5. 

Готова страва на калорійність – 1, страва на 

термообробку – 1, страва на бак.показники – 

1, вода питна на бак.-1 та хім.- 1, змиви на 

БГКП – 20, змиви на я/г  та 

кишковінайпростіші – 15. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій. 

Квітень 

 

 Лубенськ

ий район 

Полтавськао

бласнапсихі

атричналіка

рня 

"Снітино" 

С. Снітино  Грунт на стронгілоідоз-200г.- 6  проб  

ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -3проби  по0,5кг.-

1кг. Проб фекалійвідхворихна стронгілоідоз-

10. 

Квітень 

Травень 

Червень 

Всього Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % 

вміст діючої речовини – 2; Антисептик та 

дезрозчин  на контамінацію – 2; контроль 

роботи стерилізаційної апаратури - 10; 

контроль роботи дезкамери – 15; вода 

питна на бак. дослідження – 1; вода питна 

на хім. дослідження – 1; готовастрава 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 кишковінайпростіші – 15;  

раптове обстеження на кишкову групу 

інфекцій ~ 4. 

Грунт на стронгілоідоз-18  проб  

ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -9 

ІІ квартал 



пробПробфекалійвідхворихнастронгілоідоз-

30. 

 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 
Лубенський 

 
1 пляж с. Засулля озеро Червень  

2 рази на 

місяць 

Всього 2 ІІ квартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський водогін –Лубенський р-н,  

с.Таранденці 

Бактеріологічне 2 квітень 

 

2 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   с.Ісківці Бактеріологічне 2 червень 

3 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   с.Піски Бактеріологічне 2 травень 

Всього Бактеріологічне 6 ІІ квартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



1.  Шахтний колодязь, Лубенський р-н, 

с.Таранденці 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 Квітень 
 

2.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Духове 
Бактеріологічне, хімічне 1/1 квітень 

 

3.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, с.Ісківці Бактеріологічне, хімічне 1/1 червень 

4.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, с.Піски Бактеріологічне, хімічне 1/1 травень 

5.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Березоточа 
Бактеріологічне, хімічне 1/1 червень 

Всього Бактеріологічне, хімічне 5/5 ІІ квартал 
 
 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1  На вміст нітратів 30 Квітень 

Травень 

Червень 

Всього 90 ІІ квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років. 

 

Моніторингові дослідження грунту. 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Пляж озеро с.Засулля Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце 

глист, найпростіші) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

 

Травень 

Червень 

 

Всього Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники 

(яйце глист, найпростіші) 

2/2 (бак/параз.) ІІ квартал 



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

(бактеріологічні, хімічні показники, пестициди, паразитологічні). 

№ 

з/п 

Райони Строк доставки Кількість проб Місце відбору проб – номер 

створу 

Строк надсилання 

результатів 

1. Лубенський р-н травень 5/5/1/2 

бак/хім/пестиц,/ 

паразит 

Озеро с.Засулля 3 дня 

2. Лубенський р-н червень 8/4/1/2 

бак/хім/пестиц,/ 

паразит 

Озеро с.Засулля 3 дня 

Всього 13/9/2/4 

бак/хім/пестиц,/ 

паразит 

ІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Лубенський р-н с.Засулля .вул. Молодіжна 

(р-н ЗШ, с/р, зона можл. впливу АБЗ та 

КБМ) 

 

 

пил, діоксидсірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний. 

6 

6 

6 

 

 

 

Квітень 

Травень 

Червень 

 

Всього пил, діоксидсірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний. 

18 ІІ квартал 

 



Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

по Лубенському району на 2018 р. 

№

 

з/

п 

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташуванн

я 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідуван

ь 

(візитів) 

Кратність 

моніторинго

вих 

відвідувань 

(візитів) 

1. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Таранденці 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-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

квітень, 

 

 

2. Лубенський ДНЗ «Ромашка» с.Таранденці Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,13ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій -11 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

квітень 

 

 



3. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Ісківці Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

червень 2 рази на рік 

4. Лубенський ДНЗ «Золота 

рибка» 

с.Ісківці Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,14ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій -5 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

червень  

5. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Духове Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,14ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 5 

квітень 

 

2 рази на рік 



6. Лубенський ДНЗ «Барвінок» с.Духове 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій - 9 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

квітень 

 

2 рази на рік 

7. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Піски Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,1515м...-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

травень 2 рази на рік 

8. Лубенський ДНЗ «Лісова 

казка» 

с.Піски Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,15ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій - 12 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

травень 2 рази на рік 



9. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Березоточа Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,1616м...-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 6 

червень 2 рази на рік 

1

0. 

Лубенський ДНЗ «Берізка» с.Березоточа Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,16ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій - 10 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

червень 2 рази на рік 

Всього Мікроклімат-20, 

Освітлення-100 

Досл.питної води: бак-10,хім.-10 

Кулінарн.вироби на бак показники-10 

Овочі на нітрати-10 

Овочі на пестициди-5 

Змиви на ієрсінії-10 

Змиви на БГКП-150 

Змиви на я/г та найпростіші-150 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку 

на кишкову групу інфекцій- 70 

Пісок на яйця гельмінтів – 6. 

ІІ квартал 

 



                                                    План моніторингу по закладах соціального забезпечення. 
 

№ 

з/п 

Район (місто) Найменування 

закладу 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних 

та інструментальних 

досліджень, кількість 

проб 

Термін 

відвідува

нь 

(візитів) 

Кратність 

моніторинго

вих 

відвідувань 

(візитів) 

1. Лубенський В.Тополянський  

психоневрологічни

й  інтернат 

с. Оріхівка,вул. 

1-Травня, 1-а 

Харчоблок Мікроклімат-1 

Питна вода -

1/1(бак.,хім..) 

Змиви  на я/г-15 

Овочі на ієрсінії-5 

Овочі на нітрати- 1 

Овочі на пестициди-1, 

Змиви на БГКП – 20 

Раптове обстеження 

персоналу на кишкову 

групу інфекцій. 

 

 

квітень 

 

 

Всього Мікроклімат-1 

Питна вода -

1/1(бак.,хім..) 

Змиви  на я/г-15 

Овочі на ієрсінії-5 

Овочі на нітрати- 1 

Овочі на пестициди-1, 

Змиви на БГКП – 20 

Раптове обстеження 

персоналу на кишкову 

групу інфекцій. 

ІІ квартал 

 

 



ІІІ квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташу

вання 

Назвавідділенн

я (стаціонару) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, 

кількість проб 

Термінивідвід

увань 

(візитів) 

Кратність 

моніторин

гових 

відвідува

нь 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Лубенськ

ий район 

Полтавськао

бласнапсихі

атричналіка

рня 

"Снітино" 

С. Снітино  Пробидеззасобів на АДР та % 

вмістдіючоїречовини – 2; Антисептик 

та дезрозчин  на контамінацію – 2.  

Контроль 

роботистерилізаційноїапаратури–25, 

контроль роботидезінфекційноїкамери 

– 15. 

 

Грунт на стронгілоідоз-200г.- 6  проб  

ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -3проби  

по0,5кг.-1кг. Проб фекалійвідхворих 

на стронгілоідоз-10. 

Липень 

 

 

 

 

 

 

 

Липень 

Серпень 

Вересень 

2 рази в 

рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

місяць 

Всього Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 2; Антисептик та 

дезрозчин  на контамінацію – 2; 

контроль роботи стерилізаційної 

апаратури - 25; контроль роботи 

дезкамери – 15; Грунт на 

стронгілоідоз-18  проб  

ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -9 проб  

Пробфекалійвідхворихнастронгілоід

оз-30. 

 

ІІІ квартал 



Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський водогін –Лубенський р-н,  

с.В.Булатець 

Бактеріологічне 2 вересень 

2 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   

с.Новаки 
Бактеріологічне 2 вересень 

3 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   

с.Засулля 

Бактеріологічне, хімічне 2/2 вересень 

4 Сільськийводогін –Лубенський р-н,  

с.Войниха 

Бактеріологічне, хімічне 2/2 вересень 

Всього Бактеріологічне, хімічне 8/4 ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь, Лубенський р-н, 

с.В.Булатець 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 вересень 

2.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Новаки 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 вересень 

3.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, с.Снітин Бактеріологічне, хімічне 1/1 липень 

4.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Засулля 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 вересень 

5.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Войниха 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 вересень 

Всього Бактеріологічне, хімічне 5/5 ІІІ квартал 

 



Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1  На вміст нітратів 30 Липень 

Серпень 

Вересень 

Всього 90 ІІІ квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років. 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору. 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 
Лубенський 

 
1 пляж с. Засулля озеро липень 2 рази на місяць 

2 Лубенський 1 пляж с. Засулля озеро серпень 2 рази на місяць 

3 Лубенський 1 пляж с. Засулля озеро вересень 2 рази на місяць 

Всього 6 ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження грунту 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Пляж озеро с.Засулля Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце 

глист, найпростіші) 

1/1(бак/параз.) 

1/1(бак/параз.) 

1/1(бак/параз.) 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Всього Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники 

(яйце глист, найпростіші) 

 

3/3(бак/параз.) 

 

ІІІ квартал 



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

(хімічні показники та пестициди). 

№ 

з/п 

Райони Строк доставки Кількість проб Місце відбору проб – номер 

створу 

Строк надсилання 

результатів 

1. Лубенський р-н липень 8/6/1/2 

бак/хім/пестиц,/ 

паразит 

Озеро с.Засулля 3 дня 

2. Лубенський р-н серпень 8/4/1/2 

бак/хім/пестиц,/ 

паразит 

Озеро с.Засулля 3 дня 

3. Лубенський р-н вересень 8/4/1/2 

бак/хім/пестиц,/ 

паразит 

Озеро с.Засулля 3 дня 

Всього 24/14/3/6 

бак/хім/пестиц,/ 

паразит 

ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Лубенський р-н с.Засулля .вул. Молодіжна 

(р-н ЗШ, с/р, зона можл. впливу АБЗ та 

КБМ) 

 

пил, діоксид сірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний. 

6 

6 

6 

 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Всього пил, діоксид сірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний 

18 ІІІ квартал 



Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

по Лубенському району на 2018 р. 

№

 

з/

п 

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторинг

ових 

відвідувань 

(візитів) 

1. Лубенський ДНЗ  

«Вербиченька» 

с.В.Булатець 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій -17 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Вересень 2 рази на рік 

2. Лубенський ЗШ 1-3 ст. с.В.Булатець Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 3 

Вересень 2 рази на рік 



3. Лубенський ДНЗ«Сонечко» с.Новаки 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу  на кишкову 

групу інфекцій - 3 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Вересень 2 рази на рік 

4. Лубенський ЗШ 1-3  ст. с.Новаки Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

Вересень 2 рази на рік 

5. Лубенський ДНЗ « Пролісок»   с.Снітин 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 6 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

вересень 2 рази на рік 

 

 



6. Лубенський ЗШ 1-3  ст. с.Снітин Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1  

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15. 

Раптове обстеження персоналу  на кишкову 

групу інфекцій - 3 

вересень 2 рази на рік 

7. Лубенський Засульська гімназія с.Засулля Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 12 

Вересень 2 рази на рік 

8. Лубенський ДНЗ «Колосок» с.Засулля Мікроклімат-2, 

світлення-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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 5 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Вересень 2 рази на рік 



9. Лубенський ЗШ 1-3  ст. с.Войниха Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

Вересень 2 рази на рік 

1

0. 

Лубенський ДНЗ «Струмочок» с.Войниха 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 14 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Вересень 2 рази на рік 

Всього Мікроклімат-20, 

Освітлення-100 

Досл.питної води: бак-10,хім.-10 

Кулінарн.вироби на бак показники-10 

Овочі на нітрати-10 

Овочі на пестициди-5 

Змиви на БГКП-150 

Змиви на я/г та найпростіші-150 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку 

на кишкову групу інфекцій- 71 

Пісок на яйця гельмінтів – 5. 

ІІІ квартал 

 

 



ІV квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса 

місцярозташу

вання 

Назвавідділенн

я (стаціонару) 

Переліклабораторних та 

інструментальнихдосліджень, 

кількість проб 

Термінивідвід

увань 

(візитів) 

Кратність 

моніторинг

ових 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Лубенськ

ий район 

Туберкульоз

невідділення

Лубенського 

ОПТД 

С. Таранденці Туберкульозневі

дділення 

Пробидеззасобів на АДР та % 

вмістдіючоїречовини – 2; Антисептик 

та дезрозчин  на контамінацію – 2. 

Інструментальні вимірювання 

параметрів мікроклімату: температура 

– 1; вологість – 1;швидкість руху 

повітря-1. Вода питна на 

мікробіологічні показники – 1. 

Контроль 

роботистерилізаційноїапаратури - 10; 

Контроль роботидезкамери – 15. 

Листопад 2 рази на рік 

 

 

1 раз на рік 

 

 

 

 

2 рази на рік 

    Харчоблок Змиви з овочіввовочесховищах на 

ієрсінії -5. 

 

Листопад  

 Лубенськ

ий район 

Полтавськао

бласнапсихі

атричналіка

рня 

"Снітино" 

С. Снітино  Грунт на стронгілоідоз-200г.- 6  проб  

ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -3проби  

по0,5кг.-1кг. Проб фекалійвідхворих 

на стронгілоідоз-10. 

Жовтень 1 раз в 

місяць 

 

 

 

 Лубенськ

ий район 

Полтавськао

бласнапсихі

атричналіка

рня 

"Снітино" 

С. Снітино  ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -3проби  

по0,5кг.-1кг. Проб фекалійвідхворих 

на стронгілоідоз-10. 

Листопад 

Грудень 

1 раз в 

місяць 

 



Всього Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 2; Антисептик та 

дезрозчин  на контамінацію – 2; 

контроль роботи стерилізаційної 

апаратури - 10; контроль роботи 

дезкамери – 15; вода питна на бак. 

дослідження – 1;  мікроклімат – 1; 

змиви з овочів в овочесховищах на 

ієрсінії -5;  

Грунт на стронгілоідоз-6  проб  

ОвочінаЯ/Г на найпростіші  -9 проб  

Пробфекалійвідхворихнастронгілоід

оз-30. 

 

ІV квартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Сільський водогін –Лубенський р-н,  

с.Таранденці 

Бактеріологічне, хімічне 2/2 Листопад 

2 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   с.Ісківці Бактеріологічне, хімічне 2/2 Жовтень 

3 Сільськийводогін –Лубенський р-н,   с.Піски Бактеріологічне, хімічне 2/2 Жовтень 

Всього Бактеріологічне, хімічне 6/6 ІV квартал 

 

 



Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь, Лубенський р-н, 

с.Таранденці 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 Листопад 

2.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Духове 
Бактеріологічне, хімічне 1/1 Листопад 

3.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, с.Ісківці Бактеріологічне, хімічне 1/1 Жовтень 

4.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, с.Піски Бактеріологічне, хімічне 1/1 Жовтень 

5.  Шахтнийколодязь, Лубенський р-н, 

с.Березоточа 
Бактеріологічне, хімічне 1/1 Жовтень 

Всього Бактеріологічне, хімічне 5/5 ІV квартал 
 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1  На вміст нітратів 30 Жовтень 

Листопад 

Груден 

Всього 90 ІV квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років. 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Лубенський р-н с.Засулля .вул. Молодіжна 

(р-н ЗШ, с/р, зона можл. впливу АБЗ та 

КБМ) 

 

пил, діоксидсірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний. 

 

                       6 

 

Жовтень 

Всього пил, діоксидсірки, диоксид 

азоту, формальдегід, свинець, 

шум непостійний. 

6 ІV квартал 

 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

по Лубенському району на 2018 р. 
 

 

№

 

з/

п 

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташуванн

я 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідуван

ь 

(візитів) 

Кратність 

моніторинго

вих 

відвідувань 

(візитів) 

1. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Таранденці 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-15  

листопад 2 рази на рік 



Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

2. Лубенський ДНЗ «Ромашка» с.Таранденці Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,30ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій - 11 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

листопад 2 рази на рік 

3. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Ісківці 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-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 4 

жовтень 2 рази на рік 

4. Лубенський ДНЗ «Золота 

рибка» 

с.Ісківці Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,х ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

жовтень  



групу інфекцій - 5 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

5. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Духове Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,31ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 5 

листопад 2 рази на рік 

6. Лубенський ДНЗ «Барвінок» с.Духове Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,31ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій - 9 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

листопад 2 рази на рік 

7. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Піски 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-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

жовтень 2 рази на рік 



кишкову групу інфекцій - 4 

8. Лубенський ДНЗ «Лісова 

казка» 

с.Піски 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-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій - 12 

Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

жовтень 2 рази на рік 

9. Лубенський ЗШ 1-3ст. с.Березоточа 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-15  

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій - 6 

жовтень 2 рази на рік 

1

0. 

Лубенський ДНЗ «Берізка» с.Березоточа Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,32ім..-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій - 10 

жовтень 2 рази на рік 



Пісок на яйця гельмінтів – 1. 

Всього Мікроклімат-20, 

Освітлення-100 

Досл.питної води: бак-10,хім.-10 

Кулінарн.вироби на бак показники-10 

Овочі на нітрати-10 

Овочі на пестициди-5 

Змиви на ієрсінії - 25 

Змиви на БГКП-150 

Змиви на я/г та найпростіші-150 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку 

на кишкову групу інфекцій- 72 

Пісок на яйця гельмінтів – 5. 

ІV квартал 

 

 

 

План моніторингу по закладах соціального забезпечення. 

№ 

з/п 

Район (місто) Найменування 

закладу 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень, кількість 

проб 

Термін 

відвідува

нь 

(візитів) 

Кратність 

моніторингов

их відвідувань 

(візитів) 

1. Лубенський В.Тополянський  

психоневрологічни

й  інтернат 

с. Оріхівка,вул. 

1-Травня, 1-а 

Харчоблок Мікроклімат-1 

Питна вода -

1/1(бак.,хім..) 

Змиви  на я/г-15 

Овочі на ієрсінії-5 

Овочі на нітрати- 1 

Овочі на пестициди-1, 

Змиви на БГКП – 20 

Раптове обстеження 

 

листопад 

 

2 раз и на рік 



персоналу на кишкову 

групу інфекцій- 6 

Всього Мікроклімат-1 

Питна вода -

1/1(бак.,хім.) 

Змиви  на я/г-15 

Овочі на ієрсінії-5 

Овочі на нітрати- 1 

Овочі на пестициди-

1, 

Змиви на БГКП – 20 

Раптове обстеження 

персоналу на 

кишкову групу 

інфекцій - 6 

ІV квартал 

 

                               

 


