
Моніторингові дослідження об’єктів навколишнього середовища, 
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення 
Шишацького району Полтавської області  на 2018 рік 

 

Моніторингові мікробіологічні дослідження за фоновим станом внутрішньолікарняного середовища 

 в закладах охорони здоров’я у І кварталі 2018 року 

№ 

з/п 

Район 
(місто) 

Найменування  
ЛПЗ 

Адреса 
місцярозташуванн

я 

Назва відділення 
(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 
кількість проб 

Терміни 
відвідуван

ь 
(візитів) 

Кратність 
моніторин-

гових 
відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Шишацьк

ий 

Центральна 

района лікарня 

смт.Шишаки, 

вул.Легейди,50 

Акушерсько-

гінекологічне 

відділення 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми   -  40; 

Змиви на якість дезінфекції – 40;Повітря  – 6 проб; 

Вода       – 1 проба( 1 раз на рік); Матеріал на 

стерильність – 8проб,.Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації –4. Визначення масової 

частки активного хлору в сухій речовині – 1. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-4. 

Обстеження персоналу на носійство золотистого 

стафілококу (1 раз на рік) – 10;  

Інструментальні  вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 5; вологість – 

5;швидкість руху повітря – 5   ( 1 раз в півріччя); 

освітленості – 3. 

Лютий 

Травень 

Серпень 

Листопад 

 

 

Травень 

листопад 

 

 

 

1 раз  в 

квартал 

 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

    Хірургічне 

відділення 

 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 10; 

Змиви на якість дезінфекції – 20;Повітря  –

3проб;Вода  1 проба ( 1 раз на рік); Матеріал на 

стерильність – 10 проб; Проби дезрозчинів на 

відповідність концентрації – 3. Визначення масової    

Лютий 

Травень 

Серпень 

Листопад 

 

1 раз в 
квартал 
 

 



частки активного хлору в сухій речовині – 1. 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-3 

роздаточна - змиви на БГКП - 40 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 3;  

вологість – 3;швидкість руху повітря – 3( 1 раз в 

півріччя). 

Вимірювання освітленості – 3( 1 раз на рік). 

 

Травень 

листопад 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

 

    Відділення 

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 40; 

Змиви на якість дезінфекції –10; Повітря –1 проб; 

Матеріал на стерильність  4 проби.Проби 

дезрозчинів на відповідність концентрації – 2. 

Визначення масової частки активного хлору в сухій 

речовині-1.  Дослідження дез.розчину на 

контамінацію-2 

 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2; вологість – 

2;швидкість рухуповітря – 2.(1 раз в півріччя 

Лютий 

Травень 

Серпень 

жовтень 

 

 

Травень 

жовтень 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

1 раз в 

півріччя 

 

    Дитяче відділення Змиви наякість дезінфекції-40,                                             

Матеріал на стерильність -4 проби,                                       

Дослідження дез.розчинів на контамінацію 4. 

 

 

 

 

    Соматичні 

відділення 

(терапевтичне) 

Змиви на якість дезінфекції – 20; 

 Матеріал на стерильність – 3проби; 

Дослідження дез.розчину на контамінацію-3 

Квітень 1 раз на рік 

    Клініко-

діагностична 

лабораторія 

Змиви на санітарно-показовімікроорганізми  –  20; 

Матеріал на стерильність – 2 проби. Дослідження 

дез.розчину на контамінацію-2 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 2; вологість – 

2;швидкість руху повітря – 2.(1 раз в півріччя). 

 

 

Травень 

 

жовтень 

 

2рази в рік 



    ЦСВ Змиви на якістьпоточної дезінфекції – 10;  

матеріал на стерильність – 5 . 

Повітря – 2 проби.                                                               

Перевірка автоклавів-2                                                        

Сухожарових шафів-14 

Березень 

 

Серпень 

2 раз и в рік 

    ПМСД 

- хірургічний 

кабінет, 

- ЛОР кабінет , 

- кабінет 

профщеплень 

- стоматологічний 

кабінет 

Змиви на санітарно-показові мікроорганізми – 

10;Змиви на якість дезінфекції – 50;Матеріал на 

стерильність – 8  проб;. Дослідження дез.розчину 

на контамінацію-5 

 

 

червень 

Серпень 

 

 

2раз и в рік 

 

ІІ. Моніторингові відвідування та лабораторно-інструментальні дослідження в  

загальноосвітніх навчальних закладах та дитячих дошкільнихз акладів на 2018 рік 

№ 

п/п 

Район 

(місто) 

Наймену 

вання 

ДДЗ та 

ЗНЗ 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, кількість 

проб 

Дата 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторингови

х відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальноосвітнішколи: 

1 Шишацьки

й 

Шишацька 

спеціалізована 

ОНШ    ім. 

смт. Шишаки Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 8;відносна вологість – 8 ;швидкість руху 

повітря –8 ; освітленості – 40 

Лютий           

Вересень 

1, 111кв. 



Вернадського Мікробіологічні :Кулінарні, кондитерські вироби-1 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1; грунт-1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження:Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

2  В-Перевізька 

філія Шишацької 

ОНШ 

с.В-Перевіз Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 8; відносна вологість – 8 ;швидкість руху 

повітря –8 ; освітленості – 40 

Мікробіологічні :грунт-1 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарн івироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Березень        

Вересень 

1, 111кв. 



3  Баранівська філія 

Шишацької ОНШ 

с.Баранівка Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря – 8;відносна вологість – 8 ;швидкість руху 

повітря –8 ; освітленості – 40 

Мікробіологічні :грунт-1 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Березень. 

Вересень 

1, 111кв. 

4  Михайликівська  

ЗОШ І-ІІІст. 

с.Михайлики Мікробіологічні:змиви на БГКП -20; змиви на ієрсінії – 5 Питна 

вода -1; грунт-1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Березень,  

Вересень 

1, 111кв. 



5.  Жоржівська ЗОШ 

І-ІІІст,  

с.Жоржівка Мікробіологічні :грунт-1 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Квітень           

Жовтень 

11, 1Vкв. 

6  Пришибська 

ЗОШ І-ІІІст, 

с.Пришиб Мікробіологічні :змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна 

вода -1; грунт-1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 10 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Квітень     

Жовтень 

II, IV кв. 

7  Гоголівська ЗОШ 

І-ІІІст,  

с.Гоголево Мікробіологічні :грунт-1 

змиви на БГКП -20 ;змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Квітень     

Жоетень 

II, IV кв. 



Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження Змиви на яйця гельмінтів - 15 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

8  Яреськівська 

ЗОШ І-ІІІст,  

с.Яреськи Мікробіологічні: грунт-1 

змиви на БГКП -20 ; змиви на ієрсінії – 5 ; Питна вода -1 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність – 2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження:Змиви на яйця гельмінтів - 15 

Грунт/пісок – 1 ( спортмайданчик) 

Квітень       

Жовтень 

II, IV кв. 

Дитячі дошкільні заклади 

1. Шишацьк

ий 

ДНЗ «Ясочка»  смт. Шишаки Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ;відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –20 

Мікробіологічні : Кулінарні вироби -1; змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1;грунт, пісок-4 

Лютий    

Вересень 

I, IIIкв. 



Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність–2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів -2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

2.  ДНЗ 

«Сонечко» 

с.В.Перевіз Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

температура повітря -5 ;відносна вологість -5 ;швидкість руху 

повітря –5 ;освітленості –20 

Мікробіологічні : Кулінарні вироби -1; змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність–2(згідно закладки продуктів) 

Кулінарн івироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Березень       

Вересень 

I, IIIкв. 

3  ДНЗ 

«Дюймовочка

с.Баранівка Інструментальні вимірювання:Параметри мікроклімату: 

Температура повітря -5 ;відносна вологість -5 ;швидкість руху 

Березень   

Вересень 

I, 111кв. 



» повітря –5 ;освітленості –20 

Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

4  НБК 

«Дзвіночок» 

с.Михайлики Інструментальні  вимірювання:Параметри мікроклімату: 

Температура повітря -5 ;відносна вологість -5 

;швидкістьрухуповітря –5 ;освітленості –20 

Мікробіологічні :змивинаБГКП - 10 

змивинаієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Страви на калорійність–2 (згідно закладки продуктів) 

Кулінарні вироби на якість термообробки – 1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Березень  

Вересень 

I, 111 кв. 



5  ДНЗ 

«Оленка»,  

с.Пришиб Мікробіологічні : змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1;грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Травень    

Жовтень 

11, 1Vкв. 

6  ДНЗ 

«Колобок», 

с.Гоголево Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1;грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вмістпестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Травень    

Жовтень 

11, 1Vкв. 

7  ДНЗ 

«Пролісок» 

с. Яреськи Мікробіологічні : змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічні дослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Травень      

Жовтень 

11, 1Vкв. 



Грунт/пісок – не менше 3 

8  ДНЗ 

«Веселка» 

с.Жоржівка Мікробіологічні :змиви на БГКП - 10 

змиви на ієрсінії – 5 ; Води -1; грунт, пісок-2 

Санітарно-гігієнічнідослідження : Питної води-1 

Плодоовочевої продукції на вміст пестицидів -2 

Плодоовочевої продукції на вміст нітратів-2 

Паразитологічні дослідження: Змиви на яйця гельмінтів -15 

Грунт/пісок – не менше 3 

Травень 

Жовтень 

II, IVкв. 

 

Моніторинг дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання  

 

№ 

з/п 

Населений пункт Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Комунальний водогін 

смт. Шишаки КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба (12 проб в рік) 

щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба (4 проби в рік) 

1 раз в квартал 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 5 проб (60 проб в рік) 

 щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними щомісячно 



показниками – 3 проба (36 проб в рік) 

2. Комунальний водогін 

с. Яреськи Яреськівський 

КПП 

 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба (12 проб в рік), 

щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба (4 проби в рік) 

1 раз в квартал 

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 4 проби (48 проб в рік) 

 щомісячно 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 3 проба (36 проб в рік) 

щомісячно 

3. Сільський водогін  с. 

В.Перевіз Шишацького 

району 

  

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба. 

I, IIIкв. 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби. 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

4. Сільський водогін  

с.Баранівка Шишацького 

району 

 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба. 
I, IIIкв. 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  



- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

5. Сільський водогін  

с.Михайлики 

Шишацького району 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба.  

I, IIIкв. 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

6. Сільський водогін  

с.Жоржівка 

Шишацького району 

 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба . 

II, IVкв. 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

7. Сільський водогін  перед надходженням у ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, Вода питна за мікробіологічними II, IVкв. 



с.Пришиб Шишацького 

району 

 

розподільчу мережу ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

показниками – 1 проба . 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

8. Сільський водогін   

с. Гоголево 

Шишацького району 

 

- перед надходженням у 

розподільчу мережу 

ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість, рН, 

фториди, хлориди, аміак 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 1 проба  

II, IVкв. 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба  

- з розподільчої мережі ЗМЧ, загальні колі форми, E.coli, 

ентерококи, 

запах, смак і присмак, 

каламутність, кольоровість 

Вода питна за мікробіологічними 

показниками – 3 проби 

Вода питна за санітарно-хімічними 

показниками – 1 проба 

 

Моніторинг дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання 

 

№з/п Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. смт. Шишаки Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, каламутність, 
кольоровість, аміак, нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками – 1 проба I, IIIкв. 
Вода питна за санітарно-хімічними 



показниками – 1 проба 

2. с. Яреськи Шишацького 
району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, каламутність, 
кольоровість, аміак, нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками – 1 проба 

II, IVкв. 
Вода питна за санітарно-хімічними 
показниками – 1 проба 

3. с. В.Перевіз Шишацького 
району 
  

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, каламутність, 
кольоровість, аміак, нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками – 1 проба 

I, IIIкв. 
Вода питна за санітарно-хімічними 
показниками – 1 проба 

4. с. БаранівкаШишацького 
району 
 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, каламутність, 
кольоровість, аміак, нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками – 1 проби 

I, IIIкв. 
Вода питна за санітарно-хімічними 
показниками – 1 проби 

5. с. МихайликиШишацького 
району 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, каламутність, 
кольоровість, аміак, нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками – 1 проба 

I, IIIкв. 
Вода питна за санітарно-хімічними 
показниками – 1 проба 

6. с. Пришиб 
Шишацького району 
 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, каламутність, 
кольоровість, аміак, нітрити, нітрати. 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками – 1 проба 

II, IVкв.    
Вода питна за санітарно-хімічними 
показниками – 1проба 

7. с Жоржівка        Шишацького  
району 

Загальні колі форми,Есоlі,запах,смак і 
присмак,каламутність,кольровість,аміак,нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками-1проба 

II, IVкв. 
Вода питна за санітарно-хімічними 
показниками-1проба 

8. с. Гоголево 
Шишацького району 
 

Загальні колі форми, E.coli, запах, смак і присмак, каламутність, 
кольоровість, аміак, нітрити, нітрати 

Вода питна за мікробіологічними 
показниками – 1 проба 

II, IVкв. 
Вода питна за санітарно-хімічними 
показниками – 1 проба 

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

забруднення (мікробіологічні, хімічні показники та пестициди) 

№ 

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Терміни відбору проб Кількість проб Періодичність 



1. р. Псьол, с. Яреськи зона 

відпочинку 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, рН, 

аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

Купальний період з травня по 

вересень 

Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проби в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 

1 проба  

1 раз за купальний 

період 

2. р. Псьол, смт Шишаки, 

зона відпочинку біля 

моста 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, рН, 

аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

Купальний період з травня по 

вересень 

Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проби в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 

Вода річкова  на пестициди – 

1 проба  

1 раз за купальний 

період 

3. р.  Псьол  с. Баранівка , 

зона відпочинку 

Індекс ЛКП, запах, 

забарвленість, 

розчинний кисень, рН, 

аміак, хлориди, 

залишкова кількість 

пестицидів 

Купальний період з травня по 

вересень 

Вода річкова за 

мікробіологічними 

показниками  - 1 проба 

( 20 проби в рік) 

1 раз в тиждень 

Вода річкова за санітарно-

хімічними показниками – 1 

проба ( 5 проб в рік) 

1 раз в місяць 



 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

по населеним пунктам Шишацького району 

 

№ з/п Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 смт. Шишаки, район ринка пил,  
 формальдегід, NO2SO2 

 

8 квітень, жовтень 

2 смт. Шишаки, район Сирзаводу  
вул. Заводська, 1 

пил,  
 формальдегід, NO2SO2 

 

8 квітень, жовтень 

3 смт. Шишаки, район ЦРЛ  
(понад шляхом) 

пил,  
 формальдегід, NO2SO2 

 

8 квітень, жовтень 

4 с.Яреськи, біля цукрового заводу пил,  
формальдегід, NO2SO2 

 

8 квітень, жовтень 

5 с. Яреськи центр села пил,  
формальдегід, NO2SO2 

8 квітень, жовтень 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря (акустичне забруднення) 

по населеним пунктам Шишацького району  

 

1 смт. Шишаки, район ринка рівень шуму 
dBA 

2 квітень, жовтень 

Вода річкова  на пестициди – 

1 проба  

1 раз за купальний 

період 



2 смт. Шишаки, район Сирзаводу  
вул. Заводська, 1 

рівень шуму 
dBA 

2 квітень, жовтень 

3 смт. Шишаки, район ЦРЛ  
(понад шляхом) 

рівень шуму 
dBA 

2 квітень, жовтень 

4 с.Яреськи, біля цукрового заводу рівень шуму 
dBA 

2 квітень, жовтень 

5 с. Яреськи центр села рівень шуму 
dBA 

2 квітень, жовтень 

Моніторингові дослідження грунту  
смт. Шишаки  

 

1 смт. Шишаки, АЗС «Нафтогаз»,  
вул. Леніна, 4 

нафтопродукти, мікробіологічні, 
паразитологічні показники 

1/1/1 квітень, жовтень 

2 смт. Шишаки АЗС «УкрНафта»  
пров. Вершина,16 

нафтопродукти, мікробіологічні, 
паразитологічні показники 

1/1/1 квітень, жовтень 

3 смт. Шишаки АЗС 31 
«Татнафта» 
вул. Леніна,156 

нафтопродукти, мікробіологічні, 
паразитологічні показники 

1/1/1 квітень, жовтень 

4 смт. Шишаки  район ЦРЛ  
понад шляхом 

токсичні елементи (мідь, цинк, 
свинець,кадмій), 

мікробіологічні,паразитологічні 
показники 

1/1/1 квітень, жовтень 

5 смт. Шишаки район ринка токсичні елементи (мідь, цинк, 
свинець,кадмій), мікробіологічні, 

паразитологічні показники  

1/1/1 квітень, жовтень 

 
Моніторингові дослідження ґрунту в населених пунктах Шишацького району  

 
1 Шишацький район 

с. Яреськи 
 

залишкову кількість 
отрутохімікатів, 

мікробіологічні, паразитологічні 
показники 

1/1/1 березень серпень 

2 Шишацький район 
с.Михайлики 

залишкову кількість 
отрутохімікатів, 

мікробіологічні, паразитологічні 
показники 

1/1/1 березень серпень 

3 Шишацький район  залишкову кількість 1/1/1 березень серпень 



с.В.Перевіз отрутохімікатів, 
мікробіологічні, паразитологічні 

показники 

 Всього:  9 березень серпень 

 
План заходів щодо комунікацій з населенням 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Кількість, всього Термін Виконавці 

ТБ статті в газети 

/прес релізи 

радіо розміщення 

інформації на 

сайтах органів 

місцевого 

самоврядування 

1 Забезпечити подання  в  місцеві ЗМІ інформаційних 

матеріалів наступної тематики: 

 

42 36/ 

240 

36 72  Олефір М. В. 

Яременко Л. М. 

Омелич А. В. 

Лутай Ю. А. 

Хоролець О. В. 

Сегеназ О. В. 

Якимовська Н. О. 

ОмельченкоТ. М. 

Богданова Н. М. 

Веретельнік Ю.В 

Онокій О. П. 
 

1.1 Профілактика інфекційних захворювань 30 6/30 6 12 на протязі року --*-- 
1.2 Профілактика паразитарних захворювань  6 6 12 2 -3 квартал --*-- 
1.3 Пропаганда здорового способу життя   6 6 12 на протязі року --*-- 
1.4 Профілактика неінфекційних захворювань та 

отруєнь 

 6/190 6 12 на протязі року 
--*-- 

1.5 

 
Щодо санітарно-епідемічної ситуації на 

об’єктах питного водопостачання та 

забезпечення якості питної води 

 

12 

 

6/20 6 12 на протязі року --*-- 

1.6 З інших питань   6 6 12 на протязі року --*-- 
2 Забезпечити інформування  ДУ «Полтавський 

ОЛЦ МОЗ України» по даному розділу роботи 

згідно листа № 04 – 02/1346 від 20. 10. 17. 

 щомісяця Яременко Л. М. 

Лутай Ю.А. 

Хоролець О. В. 

  Яременко Л. М. 

Лутай Ю.А. 

Хоролець О. В. 

 
 



 


