
ПЛАН 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

ікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення 

Семенівського  району  на 2018 рік 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/п 

Найменування ЛПЗ Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, кількість 

проб 

Термін 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

(візитів) 

1. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

Відділення 

хірургічного 

профілю(опер-

блок)   

Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції -10, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ – 3 

проб; вода  питна на мікробіологічні 

показники  – 1 проба; 

Матеріал на стерильність – 10 проб; 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-2; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 10; 

Обстеження персоналу на носійство St. 

aureus – 8; 

 Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; вологість – 

3, швидкість руху повітря-3. 

березень 

червень 

вересень 

листопад 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

червень 

вересень 

  

 

1 раз  в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в півріччя 



2. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

Відділення 

хірургічного 

профілю( чиста 

перев’язочна,чи

ста 

маніпуляційна,г

нійна 

перевязочна,гні

йна 

маніпуляційна) 

 Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції -20, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Вода питна на мікробіологічні показники -

1проба; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ  – 4 

проби; 

Матеріал на стерильність – 8 проб; 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-2; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Змиви  на  БГКП (буфетна) -5; 

Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 10; 

Обстеження персоналу на носійство St. 

aureus – 15; 

Обстеження персоналу роздаткової на 

кишкову групу інфекцій – 4. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 4; вологість – 

4; швидкість руху повітря-4. 

березень 

червень 

вересень 

листопад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 червень 

листопад 

   

 

1 раз  в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в півріччя 

3. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

Відділення 

хірургічного 

профілю(реані

маційний 

блок) 

Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції -10; 

визначення антибіотико- резистентності  

виділених штамів; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ  – 2 

проби; 

Матеріал на стерильність – 10 проб; 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-2; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 10; 

Обстеження персоналу на носійство St. 

aureus – 12; 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2; вологість –  

2; швидкість руху повітря-2. 

березень 

червень 

вересень 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень 

листопад 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1раз в півріччя 



4. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

Поліклінічне 

відділення 

(хірургічний, 

маніпуляційни

й,  стомат. 

кабінет) 

Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції -20; 

визначення антибіотико- резистентності  

виділених штамів; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ  – 4 

проб; 

Матеріал на стерильність – 10 проб; 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-2; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Обстеження персоналу на носійство St. 

aureus – 10; 

 Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 20 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 4; вологість – 

4; швидкість руху повітря-4. 

березень 

червень 

вересень 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

5. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

Поліклінічне 

відділення 

(жіноча 

консультація) 

Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції – 10, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ  – 1 

проби; 

Матеріал на стерильність – 5 проб 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-2; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 10. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 

1; швидкість руху повітря-1 

березень 

травень 

вересень 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

листопад 

  

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

6. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

 Інфекційне, 

терапевтичне 

відділення(з 

неврологічним

и ліжками) 

Перевірка виконання вимог наказу МОЗ  

України № 196 від 14.07.1998 «Про 

посилення заходів щодо попередження 

захворювань на поліомієліт в Україні» з 

метою виявлення хворих на ГПВ та 

поліомієлітоподібні захворювання, 

перевірки медичної документації ( історії 

січень-

грудень 

щотижнево 



хвороб), правильності відбору, зберігання та 

транспортування відібраного матеріалу для 

дослідження на ентеровіруси. 

7. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

  Інфекційне 

відділення  

Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції -20, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Вода питна на мікробіологічні показники -

1проба; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ  – 4 

проби; 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-2; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Змиви  на  БГКП (буфетна) -5; 

Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН –10; 

Обстеження персоналу на носійство St. 

aureus – 15; 

Обстеження персоналу роздаткової на 

кишкову групу інфекцій – 4. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 4; вологість – 

4; швидкість руху повітря-4. 

березень 

травень 

вересень 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень 

листопад 

 1 раз в квартал 

8. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

 ЦСВ Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції – 10, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ – 1 

проба; 

Матеріал на стерильність – 10 проба; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1; 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-1; 

Контроль роботи парових стерилізаторів з 

використанням біологічних індикаторів – 7. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2; вологість – 

2; швидкість руху повітря-2. 

березень 

травень 

липень 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

9 Центральна районна с-ще  Харчоблок Вода питна на мікробіологічні показники –  жовтень 1 раз в рік 



лікарня  

Семенівського 

району 

 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ощесховище 

1 проба, 

Харчова продукція на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Змиви на санітарно-показову групу 

мікроорганізмів  (БГКП) - 10, 

Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 10; 

Обстеження персоналу роздаткової на 

кишкову групу інфекцій – 10. 

Змиви з овочів на ієрсінії-10 проб  

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2; вологість – 

2; швидкість руху повітря-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

 

10 

 

Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с-ще 

Семенівка, 

вул. Шевченка, 

70 

 КДЛ 

поліклінічного 

відділення 

Семенівської 

ЦРЛ 

 Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції – 20, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Вода питна на мікробіологічні показники   – 

1 проба; 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-2; 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 5. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3; вологість – 

3; швидкість руху повітря - 3. 

квітень 

жовтень 

 

 

 

 

 

 1 раз в півріччя 

11. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

 

с.Оболонь 

 Семенівського 

району 

 

Стоматологічн

ий кабінет 

Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції – 10, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Вода питна на санітарно-хімічні показники 

– 1 проба; 

Вода питна на мікробіологічні показники – 

1 проба; 

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ - 1 

проба; 

Матеріал на стерильність – 5 проб 

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1. 

Проби дезрозчинів та лікарських засобів на 

контамінацію та резистентність-1; 

 вересень 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змиви  на  яйця гельмінтів та ПКН – 10. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 

1; швидкість руху повітря-1. 

 

  

 

 

 

13. Центральна районна 

лікарня  

Семенівського 

району 

с.Веселий 

Поділ 

Семенівського 

району 

 

Стоматологічн

ий кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Змиви на контроль якості поточної 

дезінфекції – 10, визначення антибіотико- 

резистентності  виділених штамів; 

Вода питна на санітарно-хімічні показники 

– 1 проба;                                 Вода питна на 

мікробіологічні показники – 1 проба;                              

Повітря на патогенний стафілокок, ЗМЧ - 1 

проба;                              Матеріал на 

стерильність – 5 проб                                      

Проби дезрозчинів на відповідність 

концентрації – 1.          Проби дезрозчинів та 

лікарських засобів на контамінацію та 

резистентність-1;         Змиви  на  яйця 

гельмінтів та ПКН – 10.                 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 

1; швидкість руху повітря-1. 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  
   

Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів Семенівського району 

№ з/п Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

(візитів) 

1 Семенівський Семенівський НВК 

№1 

смт Семенівка, 

вул. Шевченка, 4 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

 Березень, 

вересень 

І, ІІІ кв. 

2 Семенівський Семенівський НВК 

№2 

смт. Семенівка 

вул..Поповича, 17 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

 Квітень, 

жовтень 

ІІ, ІV кв. 



швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

3 Семенівський Семенівський НВК 

№2 дошкільна 

група 

смт. Семенівка 

вул..Поповича, 17 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

 Квітень, 

жовтень 

ІІ, ІV кв. 



4 Семенівський Семенівський ДНЗ 

«Малятко» 

смт. Семенівка 

вул..Шевченка, 39 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

Березень, 

вересень 

І, ІІІ кв. 

5 Семенівський Біляківська ЗОШ І-

ІІІ ст.. 

с. Біляки 

  

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Березень 

вересень   

І, ІІІ кв. 



Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

6 Семенівський Біляківський ДНЗ 

«Вишенька» 

с. Біляки 

 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

Березень 

вересень  

6 

7 Семенівський Заїчинська ЗОШ І-

ІІІ ст.   

с. Заїченці 

 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Лютий, 

серпень 

   

І, ІІІ кв. 



Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

8 Семенівський Заїченський ДНЗ 

«Золотий ключик» 

с. Заїченці 

 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

Лютий, 

серпень 

 

І, ІІІ кв. 

9 Семенівський Оболонська ЗОШ І-

Ш ст.  

с. Оболонь 

 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

травень  

листопад  

ІІІ, ІV кв. 



Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

10 Семенівський Оболонський ДНЗ 

«Сонечко» 

с. Оболонь 

 

Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

травень  

листопад  

ІІІ, ІV кв. 



закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

11 Семенівський Худоліївська ЗОШ 

І-Ш ст.   

с. Худоліївка Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

Квітень, 

жовтень  

ІІІ, ІV кв. 

12 Семенівський Худоліївський ДНЗ 

«Калинка» 

с.Худоліївка Вода питна на мікробіологічні показники – 1 

проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 

1 проба, 

Освітленість - 3 заміри  у приміщенні (5-6 

приміщень); 

Мікроклімат (температура, вологість, 

швидкість руху повітря) – 5-6  класних 

кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні 

показники – 1 проба 

Квітень, 

жовтень  

ІІІ, ІV кв. 



Готові страви на калорійність - 1 проба  

Змиви на  БГКП - 20, 

Змиви на паразитологічні показники  -20, 

Визначення масової частки  хлору у 

деззасобах -1; 

Гама-фон – 1 вимірювання; 

Дослідження хімічного складу повітря 

закритих приміщень (пил, аміак, 

формальдегід) -  2 класи; 

Обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій – 4 особи;  

Овочі на нітрати – 1 проба 

 

Соціально-гігієнічний моніторинг факторів середовища життєдіяльності людини  по Семенівському району 

№ з/п Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

(візитів) 

1 Семенівськи

й 

Комунальний 

водогін КП 

«Комунпобутсервіс

»  

смт Семенівка, 

 

Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води ( МАФАМ, колі – формні 

бактерії, ентерококи, E.coli) -2 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–2 проби 

   І, ІІІ кв. 

2 Семенівськи

й 

Комунальний 

водогін КП 

«Комунпобутсервіс

»  

смт Семенівка, 

цукрозавод 

 

Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води ( МАФАМ, колі – формні 

бактерії, ентерококи, E.coli) -2 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–2 проби 

  

  

І, ІІІ кв. 

3 Семенівськи

й 

Децентралізоване 

водопостачання 

(шахтні колодязі) 

смт. Семенівка 

вул..Незалежності, 

56 

вул..Незалежності,9 

вул..Шевченка,135 

Мікробіологічні дослідження:  

 - питної води води (колі – формні 

бактерії,E.coli) -3 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води води згідно ДСанПіНу 

2.2.4.171-10 –3 проби. 

  І, ІІІ кв. 



4 Семенівськи

й 

Сільський водогін с. Біляки Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води ( МАФАМ, колі – формні 

бактерії, ентерококи, E.coli) -2 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–2 проби 

березень 

вересень 

І, ІІІ кв. 

5 Семенівськи

й 

Децентралізоване 

водопостачання 

(шахтні колодязі) 

с. Біляки 

вул..Гагаріна,1 

вул..Центральна,10 

вул..Центральна,100 

Мікробіологічні дослідження:  

 - питної води води (колі – формні 

бактерії,E.coli) -3 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води води згідно ДСанПіНу 

2.2.4.171-10 –3 проби. 

березень 

вересень 

І, ІІІ кв. 

6 Семенівськи

й 

Сільський водогін 

«Заїченський-08» 

 с.Заїченці 

  

Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води ( МАФАМ, колі – формні 

бактерії, ентерококи, E.coli) -2 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–2 проби 

лютий, 

серпень 

  

І, ІІІ кв. 

7 Семенівськи

й 

Децентралізоване 

водопостачання 

(шахтні колодязі 

с.Заїченці 

вул..Шкільна,13 

вул..Шкільна, 45 

вул..Молодіжна, 8 

Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води (  колі – формні бактерії, 

ентерококи, E.coli) -1 проба. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–1 проба 

лютий, 

серпень 

 

І, ІІІ кв. 

8 Семенівськи

й 

Децентралізоване 

водопостачання 

(шахтні колодязі 

с.Оболонь 

вул..Шкільна,13 

вул..Шкільна, 45 

вул..Молодіжна, 8 

Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води (колі – формні бактерії, 

ентерококи, E.coli) -3 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–3 проби 

травень  

листопад 

ІІ, ІV кв. 

9 Семенівськи

й 

Децентралізоване 

водопостачання 

(шахтні колодязі 

с. Худоліївка 

вул..Лісова,2 

вул..Чкалова, 24 

вул..Миру, 1 

Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води (колі – формні бактерії, 

ентерококи, E.coli) -3 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–3 проби 

квітень, 

жовтень 

ІІ, ІV кв. 



10 Семенівськи

й 

Сільський водогін с. Худоліївка Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води ( МАФАМ, колі – формні 

бактерії, ентерококи, E.coli) -2 проби 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

2 проби 

травень 

листопад 

ІІ, ІV кв. 

11 Семенівськи

й 

 с.Наріжжя 

Оздоровчий табір  

«Світанок» 

Мікробіологічні дослідження:  

 -питної води ( МАФАМ, колі – формні 

бактерії, ентерококи, E.coli) -2 проби. 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - питної води згідно ДСанПіНу 2.2.4.171-10 

–2 проби 

травень 

червень 

липень 

3 рази в рік 

 

Моніторингові дослідження води з відкритих водойм в місцях купання по показниках безпеки 

№ з/п Район 

 (місто) 

Найменування   Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень,  

кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингових 

відвідувань 

(візитів) 

1. 

 

Семенівський 

район 

річка Бурчак с. Наріжжя Мікробіологічні дослідження:  

- води ( індекс лактопозитивної кишкової 

палички, ПМ ) – 22 проби. 

Паразитологічні дослідження: 

води ( на яйця гельмінти, найпростіші) – 5 

проб; 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - води згідно  Н Д  -  22  проби. 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень   

 щотижнево 

2. 

 

Семенівський 

район 

річка Хорол с. Біляки Мікробіологічні дослідження:  

- води ( індекс лактопозитивної кишкової 

палички, ПМ ) – 22 проби. 

Паразитологічні дослідження: 

води ( на яйця гельмінти, найпростіші) – 5 

проб; 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - води згідно  Н Д  -  22  проби. 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень   

 щотижнево 

3. 

 

Семенівський 

район 

озеро Крива Рудка с. Семенівка Мікробіологічні дослідження:  

- води ( індекс лактопозитивної кишкової 

палички, ПМ ) – 22 проби. 

травень 

червень 

липень 

 щотижнево 



Паразитологічні дослідження: 

води ( на яйця гельмінти, найпростіші) – 5 

проб; 

Санітарно-гігієнічні дослідження: 

 - води згідно  Н Д  -  22  проби. 

серпень 

вересень   

 

Вода  поверхневих водоймищ на холеру 

№ з/п Район 

 (місто) 

Найменування   Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень,  

кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторинго-вих 

відвідувань 

(візитів) 

1 Семенівський 

район 

р.Сула С.Горошино Мікробіологічні дослідження (наявність / 

відсутність збудника холери):  

 води – 2 проби на місяць 

червень, 

липень, 

серпень, 

вересень 

2 рази на місяць 

2 Семенівський 

район 

озеро Крива Рудка с-ще Семенівка Мікробіологічні дослідження (наявність / 

відсутність збудника холери):  

 води – 2 проби на місяць 

червень, 

липень, 

серпень, 

вересень 

2 рази на місяць 

 

 


