
 

 

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 

Пирятинський район 

вартал  

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 

відвідувань 

(візитів) 

1 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Пологове 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби  

Обстеження персоналу на стафілокок 

Лютий 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Гінекологічне 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Обстеження персоналу на стафілокок 

Лютий 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Хірургічне 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

Контамінаціядез.розчину,антисептику-2 проби 

Обстеження персоналу на стафілокок 

Лютий 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Визволення ,54 

Харчоблок 

ЦРЛ   

Змиви на ієрсинії-5 

Параметри 

мікроклімату:температура,вологість,швидкість 

руху -1 

Березень 



Калорійність-1 

Термообробка-1 

Харч. прод.на бак-1 

Вода бак аналіз-1 

Вода хім. аналіз-1 

Змиви на БГКП-20 

Змиви на я/г-10 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Визволення ,54 

Інфекційне 

відділення   

стерильність-5 

повітря-1 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Вода на бак ан.-1 проба  

Моніторинговий візит щодо виконання вимог 

наказу МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про 

посилення заходів щодо попередження 

захворювань на поліомієліт в Україні" 

Березень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

Визволення ,54 

Кабінет 

ФГДС  

змиви-5 

повітря-1 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби  

Березень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Соборна,33 

Хірургічний 

кабінет 

стоматологічн

ого 

відділення  

змиви-5 

стерильність-5 

повітря-1 

Контроль стерилізаційної апаратури -5 

Обстеження персоналу на стафілокок 

Березень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

Реанімаційне  

відділення  

Змиви -10  

Повітря-1 

Контамінація  

дез.розчину,антисептику-2проби 

Стерильність-2 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог 

наказу МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про 

посилення заходів щодо попередження 

захворювань на поліомієліт в Україні" 

Березень 

Всього Змиви – 100; Проби деззасобів на АДР та % 

вміст діючої речовини – 4; Антисептик та 

І квартал 



дезрозчин  на контамінацію – 12; Змиви та 

матеріал на стерильність -42; Повітря – 19;  

контроль роботи стерилізаційної апаратури - 

5; 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; овочі на нітрати – 1;  овочі на 

пестициди – 1; змиви з овочів в овочесховищах 

на ієрсінії -5; змиви на я/г  та 

кишковінайпростіші – 10;  раптове обстеження 

персоналу на стафілокок ~ 17;  раптове 

обстеження на кишкову групу інфекцій ~ 5. 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета 

дослідженн

я 

Кількість проб Термін 

1 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул..Соборна,1 За 

бактеріологічн

ими /санітарно-

хімічними 

показниками 

1/1 січень 

2 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул.Успенська,50 За 

бактеріологічн

ими /санітарно-

хімічними 

показниками 

1/1 лютий 

3 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул..Зоряна,36 За 

бактеріологічн

ими /санітарно-

хімічними 

показниками 

1/1 лютий 

4  Водорозбірна колонка  м. 

Пирятин 

(цвинтар) 

вул. Визволення  
 

За 

бактеріологічн

ими /санітарно-

хімічними 

показниками 

1/1 березень 



5 Сільський водогін с. Повстин За 

бактеріологічн

ими /санітарно-

хімічними 

показниками 

5/2 березень 

 

6 

Сільський водогін с. В. Круча За 

бактеріологічн

ими /санітарно-

хімічними 

показниками 

5/2 березень 

 Всього За 

бактеріологічн

ими /санітарно-

хімічними 

показниками, 

бактеріологіч

ними 

показниками 

14/8 І квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь м. Пирятин пр. Цибаня,11 За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 
1/1 січень 

2.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул. Пролетарська, 177 За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 
1/1 січень 

3.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул. Садова,8 За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 
1/1 лютий 

4.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул. Урожайна,6 За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 
1/1 березень 

5.  Шахтний колодязь с. Заріччя вул.  Зарічанська ,41 За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними показниками 
1/1 березень 

 Всього За санітарно-хімічними, 

бактеріологічними 

показниками 

5/5 І квартал 

 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 



 

Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконання 

м. Пирятин вул. 

Радянська,71 

ДНЗ «Червона 

шапочка» 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10, Змиви на іерсінії-5.Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій. 

лютий 

м. Пирятин вул.. 

Абаканська,5

4 

ДНЗ «Берізка» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10.Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

лютий 

с. Велика Круча  

Пирятинського району 

ДНЗ «Колосок» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1, Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10, грунт-1. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

березень 

с. Повстин  Пирятинського 

району 

ДНЗ «Барвінок» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1., Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10, грунт-1. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

березень 

с.  Велика Круча  

Пирятинського району 

Великокручансь

ка ЗОШ І-ІІІ ст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1., Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-10. Змиви на іерсінії-5. Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій. 

березень 

с. Повстин  Пирятинського 

району 

Повстинська 

ЗОШ І-ІІ ст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1, Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-10. Змиви на іерсінії-5. Раптове обстеження персоналу на кишкову 

березень 



групу інфекцій. 

м. Пирятин вул.. 

Європейська, 2а 

Пирятинська 

ЗОШ І-ІІІст.№4 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-10. Змиви на іерсінії-5. Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій. 

лютий 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху) – 

14, освітлення -70.Вода питна на  харчоблоці бак-7 , хім.-7, овочі на 

нітрати-7, на пестициди-4, харчові продукти на  бак-7. Змиви на БГКП-

140. Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви- 70,грунт (пісок)-2.Змиви на 

іерсінії-35. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

1 квартал 

 

План моніторингу по закладах соціального забезпечення. 
 

 

              Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконання 

с. Кроти Пирятинського 

району. 

Кротівський 

психоневрологічн

ий будинок 

інтернат. 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10.  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1 

вочі  на нітрати -1.на пестициди-1, Змиви на БГКП-40, Обстеження 

зовн.серед на я/г: змиви я/г -20. Змиви на іерсінії-5. Раптове обстеження 

персоналу на кишкову групу інфекцій. 

лютий 

м. Пирятин вул.. Січових 

Стрільців,179 

Пирятинський 

психоневрологічн

ий будинок 

інтернат. 

 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10.  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1, овочі  

на нітрати -1.на пестициди-1, Змиви на БГКП-40, Обстеження зовн.серед.  

змиви я/г -20. Змиви на іерсінії-5. Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій. 

березень 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість рух) –4 , 

освітлення -20. Вода питна на  харчоблоці бак-2, хім.-2, харчові 

продукти на бак. -2, овочі  на нітрати -2, на пестициди-2, Змиви на 

БГКП- 80, Обстеження зовн.серед.  змиви я/г -40. Змиви на іерсінії-10. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

І квартал 

 



Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 м. Пирятин, житлова забудова по ул. 

Сумській (зона  можл. впливу АТ 

Пирятинський сир завод» 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний,аміак 

 

 

         13 проб  

 

 

 

Березень 

 І квартал 

 
2 м. Пирятин, житлова забудова по 7ул. 

Європейська, №160-162 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний 

 

ІІ квартал 

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 

відвідувань 

(візитів) 

1 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Пологове 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби  

Вода на бак ан.-1проба  

Контроль стерилізаційної апаратури-5  

Обстеження персоналу на стафілокок 

травень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Гінекологічн

е відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

АДР(хім.аналіз)-2проби Контамінація 

дез.розчину,антисептику-2проби 

Контроль стерилізаційної апаратури-5 

Обстеження персоналу на стафілокок 

травень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Хірургічне 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінаціядез.розчину,антисептику-2 проби 

травень 



Вода на бак ан.-1проба  

Контроль стерилізаційної апаратури -5 

Обстеження персоналу на стафілокок 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Визволення ,54 

Інфекційне 

відділення   

стерильність-5 

повітря-1 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог 

наказу МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про 

посилення заходів щодо попередження 

захворювань на поліомієліт в Україні" 

червень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

Визволення ,54 

Кабінет 

ФГДС  

змиви-5 

повітря-1 

 

червень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Соборна,33 

Хірургічний 

кабінет 

стоматологіч

ного 

відділення  

змиви-5 

стерильність-5 

повітря-1 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінація дез.розчину,антисептику-2 проби 

Вода на бак ан.-1проба  

Обстеження персоналу на стафілокок 

червень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

ЦСВ Контроль стерилізаційної апаратури -25шт. Квітень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

дезкамера Контроль роботи дез.камери-15шт Квітень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

Реанімаційн

е  відділення  

Змиви -10  

Повітря-1 

Стерильність-2 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог 

наказу МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про 

посилення заходів щодо попередження 

захворювань на поліомієліт в Україні" 

червень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

Дитяче  

відділення  

Повітря-1 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Стерильність-2 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог 

наказу МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про 

посилення заходів щодо попередження 

захворювань на поліомієліт в Україні" 

квітень 

 Пирятинський Пирятинська м.Пирятин, Кабінет Повітря-1 червень 



район АЗПСМ 

Пирятинський 

центр ПМД 
вул. 

Соборна,33 

щеплень Стерильність-2 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Контроль стерилізаційної апаратури -5  

 Пирятинський 

район 

Вишневецька 

АЗПСМ 

Пирятинський 

район 

с.Н.Мартинови

чі 

Маніпулляці

йнийкабінет 

Повітря-1 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Контроль стерилізаційної апаратури -5  

квітень 

Всього Змиви – 80; Проби деззасобів на АДР та % 

вміст діючої речовини – 8; Антисептик та 

дезрозчин  на контамінацію – 4; Змиви та 

матеріал на стерильність -46; Повітря – 22;  

контроль роботи стерилізаційної апаратури - 

50; контроль роботи дезкамери – 15; вода 

питна на бак. дослідження – 3; раптове 

обстеження персоналу на стафілокок ~ 17. 

ІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору. 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 
Пирятинський 

 
1 

острівМасальський р. Удай 

 
червень  

2 рази на 

місяць 

2 

 

Пирятинський 

 
1 

урочище Замок р. Удай 

 
червень  

2 рази на 

місяць 

 Всього 4 ІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул.Елени,1 За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 квітень 

2 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул..Соборна,1 За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 травень 

3  Водорозбірна колонка  м. 

Пирятин 

вул.. Визволення  
 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 травень 



(цвинтар) 

4 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул.. Зоряна,41 За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 червень  

5 Водорозбірна колонкам. Пирятин вул.. Успенська,36 За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 червень 

6 Сільський водогін с. Вишневе За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
5/2 Квітень  

7 Сільський водогін с. Н. Мартиновичі За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
5/2 травень 

8 Сільський водогін с. Грабарівка За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
5/2 червень 

 Всього За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
20/11 ІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  м Шахтний колодязь. Пирятин 

вул..Веселкова,33 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 квітень 

2.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Кулініча, 27 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 квітень 

3.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. 

Середня,14 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 квітень 

4.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Свободи,3 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 травень 

5.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Спартака,8 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 травень 

6.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. 

Загородня,20 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 червень 

7.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. 

Приудайський Узвіз,59 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 червень 

8.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. 

Київська,117 

За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 червень 

9.  Шахтний колодязь с. За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
1/1 червень 



Грабарівка(індивідуальні) 

 Всього За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
9/9 ІІ квартал 

 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 
Об’єкт, адреса  Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконанн

я 

с. Вишневе  Пирятинського 

району 

ДНЗ 

«Вишенька» 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-10, грунт-1, пісок-1 Змиви на ієрсінії 5 Раптове обстеження персоналу 

на кишкову групу інфекцій. 

квітень 

с. Нові Мартиновичі  

Пирятинського району 

ДНЗ «Теремок» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1,калорійність-1, термообробка-1. Змиви на БГКП-

20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10, грунт-1 пісок-1. Раптове 

обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

травень 

с. Грабарівка Пирятинського 

району 

ДНЗ «Малятко» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-10, грунт-1 пісок-1.  Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

червень 

м. Пирятин вул.. 

Визволення,2а 

Пирятинський 

ліцей 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові продукти 

на  бак-1., Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10. Змиви 

на іерсінії-5. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

квітень 

с. Вишневе  Пирятинського 

району 

Вишневецька  

ЗОШ І-ІІІст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові продукти 

на  бак-1., Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10, Змиви 

на іерсінії-5. грунт-1  Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

квітень 



інфекцій. 

с. Нові Мартиновичі  

Пирятинського району 

Новомартиновиц

ька ЗОШ І-ІІІст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові продукти 

на  бак-1, Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10. Раптове 

обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

травень 

м. Пирятин 

вул.Визволення,2а 

Пришкільний 

табір на базі 

Пирятинського 

ліцею 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові продукти 

на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10 .Раптове 

обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

червень 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху) –14, 

освітлення - 70.Вода питна на  харчоблоці бак-7, хім.-7, овочі на нітрати-7, 

на пестициди-3, харчові продукти на  бак-7 . Змиви на іерсінії-15. Змиви 

на БГКП- 140. Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-70, грунт (пісок) -6. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій - 

ІІ 

квартал 

 

План моніторингу по закладах соціального забезпечення. 
 

 

              Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконанн

я 

с. Грабарівка Пирятинського 

району 

Грабарівський 

психоневрологічн

ий будинок 

інтернат 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10.  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1, овочі  на 

нітрати -1.на пестициди-1, Змиви на БГКП-40, Обстеження зовн.серед,: 

змиви я/г 20.  

червень 

 с. Вишневе Пирятинського 

району. 

Територіальний 

центр по 

обслуговуванню 

одиноких, 

непрацездатних 

інвалідів. 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 1, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1, овочі  на 

нітрати -1.на пестициди-1. Змиви на БГКП-40, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-20. Змиви на іерсінії-5. 

квітень 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху) –4,  

освітлення - 20.Вода питна на  харчоблоці бак-2, хім.-2, харчові продукти 

на бак. - , овочі  на нітрати -2, на пестициди-2. Змиви на БГКП- 80, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-40. Змиви на іерсінії-5 . 

ІІ 

квартал 



 

 

                                                                        Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 м. Пирятин, житлова забудова по 

13ул... Сумській (зона  можл. впливу 

АТ Пирятинський сир завод» 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний,аміак 

 

 

         39 проб  

 

Квітень 

Травень 

червень 

ІІ квартал 2 м. Пирятин, житлова забудова по 

13ул... Європейська, №160-162 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний 

 

Контроль за станом грунту. 

 Місце відбору проб Назва населеного 

пункту 

Період відбору Кількість проб  Визначаємі інгредієнти 

1 м. Пирятин Р. Удай , острів 

Масальський 

 травень 

червень 

 

1/1 

1/1 

 

 

 

 

 

Мікробіологічні ( індекс 

ЛКП, ентерококов, 

сальмонел, 

титр,cl.perfringens) 

паразитологічні показники ( 

яйце глист, найпростіші) 

2 м. Пирятин Р. Удай , урочище 

Замок 

 травень 

червень 

 

1/1 

1/1 

 

-/- 

 Всього 4/4 II кв 

 

 

ІІІ квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/

Район (місто) Найменуван

ня ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідува



п (стаціонару) нь 

(візитів) 

1 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Пологове 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби  

Обстеження персоналу на стафілокок 

серпень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Гінекологічне 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Обстеження персоналу на стафілокок 

серпень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Хірургічне 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

Контамінаціядез.розчину,антисептику-2 проби 

Обстеження персоналу на стафілокок 

серпень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Визволення ,54 

Інфекційне 

відділення   

стерильність-5 

повітря-1 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу 

МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів 

щодо попередження захворювань на поліомієліт в 

Україні" 

вересень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

Визволення ,54 

Кабінет 

ФГДС  

змиви-5 

повітря-1 

 

вересень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Соборна,33 

Хірургічний 

кабінет 

стоматологічн

ого відділення  

змиви-5 

стерильність-5 

повітря-1 

Обстеження персоналу на стафілокок 

вересень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

ЦСВ Контроль стерилізаційної апаратури -25шт. вересень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

дезкамера Контроль роботи дез.камери-15шт вересень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

Реанімаційне  

відділення  

Змиви -10  

Повітря-1 

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Стерильність-2 

вересень 



Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу 

МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів 

щодо попередження захворювань на поліомієліт в 

Україні" 

Всього Змиви – 80; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 8; Змиви та матеріал на стерильність 

-42; Повітря – 19; контроль роботи стерилізаційної 

апаратури - 25; контроль роботи дезкамери – 15; 

раптове обстеження персоналу на стафілокок ~ 19. 

ІІІ 

квартал 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору. 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 
Пирятинський 

 
1 

острівМасальський р. Удай 

 

липень, серпень, 

вересень 
2 рази на місяць 

2 

 

Пирятинський 

 
1 

урочище Замок р. Удай 

 

липень, 

серпень,вересень 
2 рази на місяць 

 Всього 12 ІІІ квартал 

 

Моніторинг за циркуляцією збудників дифтерії та менінгококової інфекції в організованих колективах 

№ 

п/

п 

Район ( місто) Найменування закладу Місце 

розташування 

К-сть 

проб 

Термін відбору Мета дослідження 

1. Пирятинський 

район 

Аграрний технікум с. Березова Рудка 100 Вересень На носійство дифтерійної 

палички 

Всього 100 ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул.  Соборна,1 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 Липень  



2 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул. Успенська,50 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 липень 

3 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул.. Зоряна,36 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 серпень 

4  Водорозбірна колонка  м. 

Пирятин 

(цвинтар) 

вул.. Визволення  
 

За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 серпень 

5 Сільський водогін с. Повстин За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/2 вересень 

 

6 

Сільський водогін с. В. Круча За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/2 вересень 

 Всього За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

6/8 ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь м. Пирятин пр. Цибаня,11 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 липень 

2.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Пролетарська, 177 

вул..Пролетарська, 

177 

За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 липень 

3.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. Садова,8 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 серпень 

4.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. Урожайна,6 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 серпень 

5.  Шахтний колодязь с. Заріччя вул.. Зарічанська ,41 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 вересень 

 Всього За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

5/5 ІІІ квартал 



 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 
Об’єкт, адреса  Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконанн

я 

м. Пирятинвул. 

Радянська,71 

ДНЗ «Червона 

шапочка» 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10,.Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

липень 

м. Пирятин Абаканська,54 ДНЗ «Берізка» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1., Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10.Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

серпень 

с. Велика Круча  

Пирятинського району 

ДНЗ «Колосок» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10, грунт-1. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

вересень 

с. Повстин  

Пирятинського району 

ДНЗ «Барвінок» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на пестициди-1, 

харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на 

я/г: змиви-10, грунт-1. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

вересень 

с.  Велика Круча  

Пирятинського району 

Великокручанська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1.Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-10. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

вересень 

с. Повстин  

Пирятинського району 

Повстинська ЗОШ 

І-ІІ ст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,харчові 

продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

вересень 



змиви-10. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

м. Пирятин вул.. 

Європейська, 2а 

Пирятинська 

ЗОШ І-ІІІст.№4 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, харчові 

продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-10. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

вересень 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху) – 

14, освітлення - 70.Вода питна на  харчоблоці бак-7, хім.-7, овочі на 

нітрати-7, пестициди – 4, харчові продукти на  бак -7. Змиви на БГКП- 

140. Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-70, грунт (пісок) -2. Раптове 

обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій - 

ІІІ 

квартал 

 

 

План моніторингу по закладах соціального забезпечення. 
 

 

              Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконанн

я 

с. Кроти Пирятинського 

району. 

Кротівський 

психоневрологічн

ий будинок 

інтернат. 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10.  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1, овочі  

на нітрати -1.на пестициди-1. Змиви на БГКП-40, Обстеження зовн.серед на 

я/г: змиви я/г -20. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

липень 

м. Пирятин вул.. Січових 

Стрільців,179 

Пирятинський 

психоневрологічн

ий будинок 

інтернат. 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 2, 

освітлення -10.  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1, овочі  

на нітрати -1.на пестициди-1, Змиви на БГКП-40, Обстеження зовн.серед.  

змиви я/г -20. Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

серпень 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху) – 4 , 

освітлення - 20. Вода питна на  харчоблоці бак-2 , хім.-2 , харчові 

продукти на бак. - 2, овочі  на нітрати –2, на пестициди-2. Змиви на 

БГКП- 80, Обстеження зовн.серед.  змиви я/г - 40. Раптове обстеження 

персоналу на кишкову групу інфекцій - 

ІІІ 

квартал 

 

 



                                                       Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 м. Пирятин, житлова забудова по 19 

вул. Сумській (зона  можл. впливу АТ 

Пирятинський сир завод» 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний,аміак 

 

 

         39 проб  

 

Липень 

Серпень 

Вересень 

ІІІ квартал 2 м. Пирятин, житлова забудова по 19 

вул. Європейська, №160-162 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний 

 

Контроль за станом грунту. 

 Місце відбору проб Назва населеного 

пункту 

Період відбору Кількість проб  Визначаємі інгредієнти 

1 м. Пирятин Р. Удай , острів 

Масальський 

липень 

серпень 

вересень 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

 

 

 

 

Мікробіологічні ( індекс 

ЛКП, ентерококов, 

сальмонел, 

титр,cl.perfringens) 

паразитологічні показники ( 

яйце глист, найпростіші) 

2 м. Пирятин Р. Удай , урочище 

Замок 

липень 

серпень 

вересень 

1/1 

1/1 

1/1 

 

-/- 

 

 Всього 6/6 IIIквартал 

 

ІV квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/

п 

Район (місто) Найменуван

ня ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

1 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Пологове 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

листопад 



повітря-5 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби  

Контроль стерилізаційної апаратури-5  

Обстеження персоналу на стафілокок 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Гінекологічне 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Контроль стерилізаційної апаратури-5 

Обстеження персоналу на стафілокок 

листопад 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул.

Визволення ,54 

Хірургічне 

відділення 

змиви-20 

стерильність-10 

повітря-5 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінаціядез.розчину,антисептику-2 проби 

Контроль стерилізаційної апаратури -5 

Обстеження персоналу на стафілокок 

листопад 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Визволення ,54 

Харчоблок 

ЦРЛ   

Змиви на ієрсинії-5 

 

листопад 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Визволення ,54 

Інфекційне 

відділення   

стерильність-5 

повітря-1 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

Контамінація дез.розчину,антисептику-2проби 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог 

наказу МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення 

заходів щодо попередження захворювань на 

поліомієліт в Україні" 

грудень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

Визволення ,54 

Кабінет 

ФГДС  

змиви-5 

повітря-1 

АДР(хім.аналіз)-2проби Контамінація 

дез.розчину,антисептику-2 проби 

грудень 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятин, 

вул. 

Соборна,33 

Хірургічний 

кабінет 

стоматологічн

ого відділення  

змиви-5 

стерильність-5 

повітря-1 

АДР(хім.аналіз)-2проби  

грудень 



Контамінація дез.розчину,антисептику-2 проби 

Контроль стерилізаційної апаратури -5 

Обстеження персоналу на стафілокок 

 Пирятинський 

район 

Пирятинська 

ЦРЛ 

м.Пирятинвул..

Визволення ,54 

Реанімаційне  

відділення  

Змиви -10  

Повітря-1 

Стерильність-2 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог 

наказу МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення 

заходів щодо попередження захворювань на 

поліомієліт в Україні" 

грудень 

Всього Змиви – 80; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 12; Антисептик та дезрозчин  

на контамінацію – 12; Змиви та матеріал на 

стерильність -42; Повітря – 19;  контроль 

роботи стерилізаційної апаратури - 20;змиви на 

ієрсінії - 5; раптове обстеження персоналу на 

стафілокок ~ 21. 

ІV квартал 

 

 

Моніторинг за циркуляцією збудників дифтерії та менінгококової інфекції в організованих колективах 

№ 

п/

п 

Район ( місто) Найменування закладу Місце 

розташування 

К-сть 

проб 

Термін відбору Мета дослідження 

1. Пирятинський 

район 

Грабарівський 

психоневрологічний будинок 

інтернат 

с. Грабарівка 50 Жовтень На носійство збудника 

менінгококової палички 

2. Пирятинський 

район 

Кротівський психоневрологічний 

будинок інтернат 

с. Кроти 50 Жовтень На носійство збудника 

менінгококової палички 

3. Пирятинський 

район 

Пирятинський 

психоневрологічний будинок 

інтернат 

м. Пирятин, вул. 

Січових 

Стрільців,179 

50 Жовтень На носійство збудника 

менінгококової палички 

 Всього 150 ІV квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



з/п 

1 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул.. Елени,1 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 жовтень 

2 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул..Соборна,1 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 жовтень 

3  Водорозбірна колонка  м. Пирятин 

(цвинтар) 

вул.. Визволення  
 

За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 листопад 

4 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул.. Зоряна,41 За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 листопад 

5 Водорозбірна колонка м. Пирятин вул..Успенська За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

1/1 листопад 

6 Сільський водогін с. Вишневе За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

5/0 жовтень 

7 Сільський водогін с. Н. Мартиновичі За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

5/0 листопад  

8 Сільський водогін с. Грабарівка За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

5/0 грудень 

 Всього За бактеріологічними 

/санітарно-хімічними 

показниками 

20/5 ІV квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Веселкова,33 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 жовтень 

2.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Кулініча, 27 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 жовтень 

3.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул. 

Середня,14 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 жовтень 



4.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Свободи,3 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 листопад 

5.  Шахтний колодязь м. Пирятин 

вул..Спартака,8 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 листопад 

6.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. 

Загородня,20 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 листопад 

7.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. 

Приудайський Узвіз,59 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 грудень 

8.  Шахтний колодязь м. Пирятин вул.. 

Київська,117 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 грудень 

9.  Шахтний колодязь с. 

Грабарівка(індивідуальні) 

За бактеріологічними /санітарно-хімічними 

показниками 
1/1 грудень 

 Всього За бактеріологічними /санітарно-

хімічними показниками 
9/9  ІV квартал 

 

 

План моніторинг загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 
Об’єкт, адреса  Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконання 

с. Вишневе  Пирятинського району ДНЗ «Вишенька» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху 

– 2, освітлення -10  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на 

пестициди-1, харчові продукти на  бак-1,змиви на БГКП-20, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10, грунт-1, пісок-1 Змиви 

на ієрсінії 5 Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

жовтень 

с. Нові Мартиновичі  Пирятинського 

району 

ДНЗ «Теремок» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху 

– 2, освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на 

пестициди-1, харчові продукти на  бак-1. Змиви на БГКП-20, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10. Змиви на іерсінії-5 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

листапад 

с. Грабарівка Пирятинського району ДНЗ «Малятко» Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху 

– 2, освітлення -10. 

грудень 



Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1,на 

пестициди-1, харчові продукти на  бак-1Змиви на БГКП-20, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10, Змиви на іерсінії-5. 

грунт-1 пісок-1.  Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

м. Пирятин вул.. Визволення,2а Пирятинський 

ліцей 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху 

– 2, освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, 

харчові продукти на  бак-1Змиви на БГКП-20, Обстеження 

зовн.серед. на я/г: змиви-10. Змиви на іерсінії-5. Раптове 

обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

жовтень 

с. Вишневе  Пирятинського району Вишневецька  

ЗОШ І-ІІІст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху 

– 2, освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі на нітрати-1, 

харчові продукти на  бак-1, Змиви на БГКП-20, Обстеження 

зовн.серед. на я/г: змиви-10, Змиви на іерсінії-5. Раптове 

обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

жовтень 

с. Нові Мартиновичі  Пирятинського 

району 

Новомартиновиць

ка ЗОШ І-ІІІст 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху 

– 2, освітлення -10.Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, овочі 

на нітрати-1, харчові продукти на  бак-1Змиви на БГКП-20, 

Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-10, Змиви на іерсінії-5. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій. 

листопад 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість 

руху) – 12 , освітлення - 60.Вода питна на  харчоблоці бак-6, 

хім.-6, овочі на нітрати-6, пестициди – 3, харчові продукти на  

бак-6. Змиви на БГКП-120 , Обстеження зовн.серед. на я/г: 

змиви-60, Змиви на іерсінії-25. Раптове обстеження персоналу 

на кишкову групу інфекцій - 

ІV квартал 

 

 

План моніторингу по закладах соціального забезпечення. 
 

 

              Об’єкт, адреса  

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Запланованілабораторнідослідження. Дата 

виконання 



с.Грабарівка 

Пирятинського району 

Грабарівський 

психоневрологічний 

будинок інтернат 

Параметри мікроклімату(температура, вологість, швидкість руху) – 2, 

освітлення -10.  

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1, 

овочі  на нітрати -1.на пестициди-1, Змиви на БГКП-40, Обстеження 

зовн.серед,: змиви я/г 20. Змиви на іерсінії-5. 

грудень 

 с. Вишневе Пирятинського 

району. 

Територіальний 

центр по 

обслуговуванню 

одиноких, 

непрацездатних 

інвалідів. 

Параметри мікроклімату: температура, вологість, швидкість руху – 1, 

освітлення -10. 

Вода питна на  харчоблоці бак-1, хім.-1, харчові продукти на бак. -1, 

овочі  на нітрати -1.на пестициди-1, Змиви на БГКП-40, Обстеження 

зовн.серед. на я/г: змиви-20. Змиви на іерсінії-5. 

жовтень 

Всього Параметри мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху) – 

4 , освітлення - 20.Вода питна на  харчоблоці бак-2 , хім.-2, харчові 

продукти на бак. - 2, овочі  на нітрати –2, на пестициди-2. Змиви на 

БГКП- 80. Обстеження зовн.серед. на я/г: змиви-40 .  Змиви на 

іерсінії-10 . 

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 ІV квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років 

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 Пирятинський травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

 

5/5/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

8/6/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

р. Удай, острів 

Масальський 

3 дня 

2 Пирятинський травень 5/5/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.)  р. Удай  урочище Замок 3 дня 



червень 

липень 

серпень 

вересень 

 

8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

8/6/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) 

 Всього 26/18/4/8(бак./хім./пестициди/паразит.) IIквартал 

 Всього 48/28/6/12(бак./хім./пестициди/паразит.) IIIквартал 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору. 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 
Пирятинський 

 
1 

острівМасальський р. Удай 

 
червень - вересень 2 рази на місяць 

2 

 

Пирятинський 

 
1 

урочище Замок р. Удай 

 
червень - вересень 2 рази на місяць 

 

  Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 м. Пирятин, житлова забудова по 26ул. 

Сумській (зона  можл. впливу АТ 

Пирятинський сир завод» 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний,аміак 

 

 

         13 проб  

 

 

 

ІVквартал 

жовтень 

 
2 м. Пирятин, житлова забудова по 26ул. 

Європейська, №160-162 

Пил,діоксин сірки, діоксин 

азоту,формальдегід,свинець, 

шум непостійний 

                                       

 

 



Дані щодо проведеної санітарно-освітньої роботи серед населення 

                                                                     по Пирятинському району в 2018р. 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва заходу 

Кількість, всього  

 

Термін 

 

 

Виконавці 

 

ТБ 

 

статті в місцеву 

пресу 

 

радіо 

1 Забезпечити подання  в  місцеві ЗМІ 

інформаційних матеріалів наступної тематики: 
12 12 12 на протязі року  

Тищенко Г.О. 

Мерзин І.О. 

1.1 Профілактика інфекційних захворювань 12 8 8 на протязі року 

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

1.3 Пропаганда здорового способу життя   1 1 на протязі року --*-- 

1.4 Профілактика неінфекційних захворювань та 

отруєнь 

   на протязі року 
--*-- 

1.5 

 

Щодо санітарно-епідемічної ситуації на 

об’єктах питного водопостачання та 

забезпечення якості питної води 

 2 2 на протязі року Мерзин І.О. 

 

1.6 З інших питань   1 1 на протязі року --*-- 

2 Забезпечити інформування  Лубенський 

МВПЛД  МОЗ України» по даному розділу 

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

  

 

 щомісяця Мерзин І.О. 

 


