І. План моніторингових досліджень, що проводяться ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

№
з/п
1
1

Район (місто)

Найменуван-ня ЛПЗ

2

3
Львівська обласна
дитяча клінічна
лікарня «ОХМАТДИТ»

м. Львів

Адреса місця
розташування
4
вул.Лисенка,31

Назва відділення
(стаціонару)
5
Хірургіче
Травматологічне
Ортопедичне
ЛОР
Реанімація
Операційна
Ренгенвідділення

Перелік лабораторних та
інструментальних досліджень,
кількість проб

Терміни
відвідувань
(візитів)

6
Змиви на патогенну та умовно
патогенну мікрофлору-100
Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо – 10
Обстеження персоналу на носійство
патогенного стафілококу-10
Бак.забруднення повітря – 6
Бактести(стерилізатори ) -100
Хімтести (стерилізатори) -100
Бактести дезкамери – 9
Стерильність –30
Дез.розчини на концентрацію – 2
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 9
Освітленість – 17
Метеофактори - 17
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
300 вимірювань ПЕД

7
Травень
Листопад

Кратність
моніторингових
відвідувань
(візитів)
8
2рази в рік

2

2

м.Львів

Комунальний заклад
Львівської обласної ради
«Львівська обласна
інфекційна клінічна
лікарня»

вул.Пекарська,54

Дитяче діагностичне
2-е дитяче відідлення
3-е
дитчяче
відділення
4-діагностичне
відділення
5-відділення
для
лікування хворих з
вірусними
гнепатитами
6-те
приймальнодіагностичне
7-е відділення
Відділення
інтенсивної терапії

Змиви на патогенну та умовно
патогенну мікрофлору -80
Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8
Бактести(стерилізатори) - 60
Хімтести (стерилізатори) - 60
Бактести (дезкамера) – 24
Дез розчини на концентрацію – 2
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 8
Освітленість – 2
Метеофактори - 2
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Червень

1 раз в рік

3

3

м. Львів

Львівська обласна
клінічна лікарня

вул. Чернігів-ська,7

Реанімація
Кардіохірургія
Ренгеногіохірургічне
Судинниа хірургія
Гемодіаліз
Хірургія
Нефрологія
НовонародженихГіне
кологія
Отоларинго-логічне

Патологія
недоношених
Відділення
інтенсивної терапії
Проктологія
Урологія
Щелепно-лицева
хірургія
Офтальмологія
Ренгенвідділення

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору – 100
Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо – 24
Обстеження персоналу на носійство
патогенного стафілококу-10
Стерильність –100
Бакзабруднення повітря – 24
Бактести(стерилізатори) - 70
Бактести(дезкамера ) – 18
Хімтести (стерилізатори) -70
Дезрозчини на концентрацію – 24
Деззасоби на вміт активнодіючої
речовини – 24
Освітленість – 49
Метеофактори - 49
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Травень
Жовтень

2 рази в рік

300 вимірювань ПЕД

4

4

м. Львів

Львівський державний
онкологічний
регіональний
лікувальнодіагностичний центр

вул. Гашека,2

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору- 110
Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо – 11
Обстеження персоналу на носійство
патогенного стафілококу-10
Стерильність –50
Бакзабруднення повітря – 7
Бактести(стерилізатори) –25
Хімтести (стерилізатори)- 25
Бактести (дезкамера)- 18
Дезрозчини на концентрацію – 11
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 11
Освітленість – 22
Метеофактори - 22
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Хірургія
Гінекологія
Реанімація

Відділення
радіонуклідної
діагностики
лікування

та

Червень
Листопад

2 рази в рік

200 вимірювань ППД
50 вимірювань рівня поверхневого
забруднення
поверхні
бетавипромінювальними радіонуклідами

5

5

м. Львів

КЗ ЛОР
«Західноукраїнський
спеціалізований
дитячий медичний
центр»

вул. Дністерська,
27

Стоматологія
Реанімація
Хірургія
Гематологічне
Лабораторія
Ренгенвідділення

Неврологічне

Змиви на патогенну та умовно
патогенну мікрофлору – 40
Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо – 4
Обстеження персоналу на носійство
патогенного стафілококу-10
Стерильність –20
Бакзабруднення повітря – 7
Бактести(стерилізатори) -85
Бактести(дезкамери) – 9
Хімтести (стерилізатори)-85
Дез розчини на концентрацію – 4
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 4
Моніторингове
відвідування
виявленню випадків ГВП

по

Квітень

Щотижнево

1 раз в рік

52 рази в рік

6

6

м.Львів

Львівський обласний
державний клінічний
лікувально-діагностичнй
кардіологічний центр

вул.
Кульпарківська,
35

Кардіохірургія
Лабораторія
Рентгенопераційна
ЦСВ

Ренгенвідділення

Змиви на патогенну та умовнопатотогенну мікрофлору- 50
Визначення антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості мікроорганізмів до
дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами
дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 5
Обстеження персоналу на носійство
патогенного стафілококу-10
Стерильність –25
Бакзабруднення повітря – 5
Бактести(стерилізатори) -20
Бактести(дезкамера) -1
Хімтести (стерилізатори)-20
Дез розчини на концентрацію – 5
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 5
Освітленість – 10
Метеофактори - 10
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
300 вимірювань ППД

Квітень
Жовтень

2 рази в рік

7

7

м.Львів

Львівський обласний
центр служби крові

вул.Пекарська, 65

Донорський
відділ заготівлі крові
Клінічна лабораторія

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору- 20
Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо – 2
Обстеження персоналу на носійство
патогенного стафілококу-5
Стерильність –5
Бакзабруднення повітря – 5
Бактести(стерилізатори) – 45
Хімтести (стерилізатори)-45
Дез розчини на концентрацію – 2
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 2
Освітленість – 3
Метеофактори - 3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Вересень

1 раз в рік

8

8

м.Львів

КЗ ЛОР «Львівський
регіональний
фтизіопульмонологічний центр»

вул. Зелена,477

Хірургічне
Операційний блок
Фтизіопульмологічне
Клінічна лабораторія
Ендоскопічне
відділення
ЦСВ
Дезкамерне
відділення

Ренгенвідділення

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору – 70
Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо – 7
Стерильність –33
Бакзабруднення повітря – 7
Дезрозчини на концентрацію – 11
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини-10
Освітленість-5
Метеофактори - 21
Змиви на яйця глистів-30
Проби пилу на алергенні кліщі-20
300 вимірювань ППД

Вересень

1 раз в рік

9

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на енетровіруси, в т.ч. поліовіруси

Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 № 196 "Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні та наказу МОЗ України від
12.09.2013 № 798 "Про запобігання поширенню дикого поліовірусу І типу (ДПВ) в країні", згідно наказу Державної санітарно-епідеміологічної служби України
від 28 жовтня 2015 року № 178 "Про удосконалення епідемічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, у т.ч. поліомієлітом, та запобігання поширенню
циркулюючих вакциноспоріднених поліовірусів"

Вода поверхневих водойм

№

Район (місто)

Термін
доставки

№ створу

4

5

6

7

Створ на р. Рибник,
500м вище
водозабору для
м.Борислава

щомісячно,
перша
половина
місяця

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

щомісячно,
перша
половина
місяця
щомісячно,
перша
половина
місяця
щомісячно,
друга
половина
місяця

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

1

2

3

1

м.Борислав

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

2

Буський р-н

3

Бродівський р-н

4

Городоцький р-н

Термін
доставки

Стічна вода
З колектора
Міські очисні
інфек.
споруди (до
відділення
очистки)
(до
кількість проб
хлорування)

З колектора
дитячого
дошкільного
Закладу

Примітка

8

9

10

5

Городоцький р-н

ТЗ ЛОР
«Великолюбінс
ький
навчальнореабі
літаційний
центр І-ІІ ст..»
смт. Великий
Любінь вул.
Замкова,5

травень,
вересень
по 1 пробі

6

м.Дрогобич

7

Дрогобицький р-н

8

Жидачівський р-н

9

щомісячно,
друга
половина
місяця

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

Створ на р.Луг, 500
м вище водозабору

Жовківський р-н

щомісячно,
друга
половина
місяця
щомісячно,
друга
половина
місяця
щомісячно,

перша

10

Золочівський р-н

11

Кам'янка-Бузький р-н

12

Миколаївський район

ІІ квартал

Створ на р.Дністер,

половина
місяця
щомісячно,
друга
половина
місяця
щомісячно,
перша
половина
місяця
щомісячно,

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
11

ІІІ квартал
IV квартал
13

Мостиський р-н,
м.Мостиська

14

Перемишлянський
р-н

15

Пустомитівський р-н

16

Радехівський р-н

17

м.Самбір

18

Самбірський р-н

19

Сколівський р-н

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

100м вище
водозабору для
м.Миколаєва
Створ на р.Зелена
Кривуля, 500 м вище
водозабору
м.Мостиська

Створ на р.Дністер,
м.Самбір, 100м вище
водозабору для міста

друга
половина
місяця
щомісячно,
друга
половина
місяця
щомісячно,
друга
половина
місяця

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

щомісячно,
друга
половина
місяця
щомісячно,
перша
половина
місяця
щомісячно,
друга
половина
місяця
травень,
вересень

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,

перша

20

Сокальський р-н

Створ на р. Західний
Буг

щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

половина
місяця
щомісячно,
перша

щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
с. Корналовичі
Будинок
дитини «Рідний
дім»

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
12

с. Пісочне
100 м. вище кордону
з Польшою
21

м.Стрий

22

Стрийський р-н
ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

23

Старосамбірський р-н

24

Турківський р-н

25

м.Червоноград

26

Яворівський р-н

27

м.Львів

КОС м.Львова
ЛОІКЛ, ОС інфекційного
відділення № 14

Створ на р.Стрий,
100м вище
Стрийського
родовища підземних
вод, с.Братківці

половина
місяця

протягом року
10

протягом року
10

щомісячно,
першаполов
ина місяця

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

щомісячно,

перша
половина
місяця
щомісячно,
перша
половина
місяця
щомісячно,
першаполови
на місяця

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

Створ на р.Зах.Буг,
м.Червоноград, район
«Підвісний міст»

щомісячно,
перша
половина
місяця
щомісячно,
перша
половина
місяця
щомісячно,
друга
половина
місяця

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
13

ЛОІКЛ, ОС
вул.Пекарська. 54

щомісячно,
протягом року
10

ЛОІКЛ, ОС
інфекційного відділення
№3

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10

ЛОІКЛ, ОС інфекційного
відділення № 7

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
10
28

м. Львів

травень,

смт. Брюховичі
вул.Незалежності, 1
навчальнореабілітаційний центр
Святого
Миколая

14

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних
та інших природно-осередкових інфекцій

№ п/п

Нозологічна одиниця

Матеріал

Кількість, екз.

1.

Лептоспіроз (з приватних секторів,
об'єктів підвищеного епідризику
тощо)

Гризуни

70 екз. сірих щурів
150 екз. мишовидних
гризунів

2.

Кліщові трансмісивні
зооантропонози (туляремія,
бореліози тощо)

Гризуни
Кліщі

Туляремія
Туляремія
Природно-осередкові інфекції
(туляремія, лептоспіроз, ієрсінізи,
еризипелоїд, кліщовий енцефаліт,
бореліози тощо)

Погадки хижих птахів
Вода
Дрібні ссавці з природних стацій, абіотичні
об’єкти

100 екз.
на туляремію – 6000 екз.
на бореліоз – 600 екз.
70 проб
90 проб
550 екз. /проб

3.
4.
5.

Періодичність досліджень
протягом року щомісячно

березень-листопад
лютий-березень,
листопад-грудень
протягом року
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Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку

№ п/п

Район

Кількість проб

Терміни відбору проб

Періодичність

1

Миколаївський МРВ

2

квітень

1 раз в рік

2

Жидачівське РВ

2

квітень

1 раз в рік

3

Пустомитівський РВ

2

квітень

1 раз в рік

4

Турківське РВ

2

жовтень

1 раз в рік

5

Стрийський МРВ

2

жовтень

1 раз в рік

6

Сколівське РВ

1

жовтень

1 раз в рік

7

Червоноградський МРВ

2

жовтень

1 раз в рік

8

Буське РВ

2

квітень

1 раз в рік

9

Городоцький МРВ

2

жовтень

1 раз в рік
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Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Район

ЛМВ
Миколаївський МРВ
Жидачівське РВ
Пустомитівський РВ
Ст.Самбірський МРВ
Стрийський МРВ
Сколівське РВ
Червоноградський МРВ
Буське РВ
Городоцький МРВ
Дрогобицький МРВ
Жовківський РВ
Золочівський МРВ
Перемишлянське РВ
Радехівський МРВ
Кам”янко-Бузьке РВ
Самбірський МРВ
Самбірське РВ
Яворівський МРВ

Кількість проб
(залежно від кількості точок
відбору)
2 точки / 16 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
2 точки / 16 проб
1 точка /8 проб
2 точки / 16 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
4 точки / 32 проби
1 точка /8 проб
2 точки / 16 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
1 точка /8 проб

Терміни відбору проб

Періодичність

01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09

двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць
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Моніторингові дослідження води озер/ставків на лептоспіроз
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Район
ЛМВ
озеро Винниківське,
озеро «Колиба», Брюховичі
Буське РВ
озеро с.Сторонибаби
Городоцький МРВ
озеро с.Родатичі , база «Сокіл»
Золочівський МРВ
озеро Жовтневе,
озеро вул.Шевченка, Золочів
Жовківський РВ
озеро с.Воля Гамулецька
Миколаївський МРВ
озеро с.Тростянець,
озеро с.Задорожнє
Пустомитівський РВ
озеро с.Наварія,
озеро «Бухта Вікінгів»,
озеро«Озерний край»,
озеро«Львівська Швейцарія»
Яворівський МРВ
озеро Криве, м.Новояворівськ

Кількість
проб
2

Терміни відбору проб

Періодичність

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік

1

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік

1

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік

2

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік

1

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік

2

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік

4

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік

1

купальний період з 01.06 по 30.09 щомісяця

4 рази на рік
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Серологічний моніторинг ОНІ, природно-осередкових захворювань, хвороб спільних для людей і тварин
серед груп професійного ризику інфікування та населення ендемічних / ензоотичних територій
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Район
Буське РВ
Жидачівське РВ
Городоцький МРВ
Дрогобицький МРВ
Миколаївський МРВ
Пустомитівський РВ
Радехівський МРВ
Яворівський РВ

Кількість проб

Терміни відбору проб

Періодичність

10
10
10
10
10
10
10
10

вересень-жовтень
вересень-жовтень
квітень-травень
квітень-травень
вересень-жовтень
квітень-травень
вересень-жовтень
квітень-травень

1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік

Моніторингові дослідження стічних вод м’ясопереробних підприємств на сибірку
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Район
ЛМВ
Миколаївський МРВ
Бродівський МРВ
Буське РВ
Городоцький МРВ
Дрогобицький ММВ
Стрийський МРВ
Жовківський РВ
Кам”янко-Бузьке РВ
Яворівський МРВ

Кількість проб

Терміни відбору проб

Періодичність

7
2
3
1
3
3
4
5
4
3

травень, жовтень
травень
квітень
квітень
квітень
квітень
травень
травень, жовтень
жовтень
жовтень

1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік
1 раз в рік

19

№п/п

Район
( місто)

1

м. Львів

2

м. Львів

Моніторинговідослідженнязагальноосвітніхтадитячихнавчальнихзакладів
Найменування закладу Адреса місця
Назва
Перелік лабораторних та
розташування
приміщень
інструментальних досліджень, кількість
навчального проб
закладу

Навчальнореабілітаційний центр
«Мрія» інтенсивної
педагогічної корекції

навчальнореабілітаційний центр
«Джерело»

вул. Лисенка,
53

пр. Червоної
Калини, 86а

навчальні
приміщення,
спальні
приміщення,
харчоблок

приміщення
для
реабілітації,
навчальні
приміщення,
басейн,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст:аміаку - 12
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 6
проб,формальдегіду – 6 проб(при
встановленні нових меблів, проведенні
ремонтних робіт);
Метеофактори:
вологість повітря – 8 проб,
температура повітря – 8 проб,
швидкість руху повітря – 8 проб;
Природна освітленість – 24 заміри,
Питома електропотужність – 6 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри.
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;
Дозиметричні заміри – 8 приміщень;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст:аміаку - 12
проб – 6 проб,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,формальдегіду – 6 проб(при
встановленні нових меблів, проведенні
ремонтних робіт);
Метеофактори:
вологість повітря – 8 проб,
температура повітря – 8 проб,
швидкість руху повітря – 8 проб,

Терміни
відвідувань
(візитів)

Кратність
монітори
нгових
відвідува
нь
(візитів)

квітень

1 раз на
рік

травень

1 раз на
рік
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3

4

м. Львів

м. Львів

навчальнореабілітаційний центр
«Святого Миколая»»

будинок дитини №1

смт.
Брюховичі,
вул.
Незалежності
України, 1

вул.
Комаринця, 2а

приміщення
для
реабілітації,
навчальні
приміщення,
спальні
приміщення,
харчоблок

групові
приміщення,
ігрові
приміщення,
спальні

Природна освітленість – 24 заміри,
Питома електропотужність – 6 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри.
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;
Дозиметричні заміри – 8 приміщень;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Вода басейну на я/г-2 проби.
Дослідження повітря на вміст:аміаку - 12
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 6
проб,формальдегіду – 6 проб(при
встановленні нових меблів, проведенні
ремонтних робіт);
Метеофактори:
вологість повітря – 8 проб,
температура повітря – 8 проб,
швидкість руху повітря – 8 проб,
Природна освітленість – 24 заміри,
Питома електропотужність – 6 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри.
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб,
Дослідження води питної за санітарнохімічними показниками – 1 проба
(скорочений аналіз), за мікробіологічними
показниками – 1 проба (скорочений
аналіз);
Дозиметричні заміри – 8 приміщень;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст:аміаку - 12
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 6
проб,формальдегіду – 6 проб(при
встановленні нових меблів, проведенні

вересень

1 раз на
рік
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5

6

м. Львів

м. Львів

будинок дитини №2

дитячий будинок

вул.
Антоновича,
117

вул.
Таджицька, 23

приміщення;
зал для
музичних та
фізкультурни
х занять,
харчоблок

ремонтних робіт);
Метеофактори:
вологість повітря – 21 замір,
температура повітря – 21 замір;
Природна освітленість – 9 замірів;
Штучна освітленість – 9 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;
Дослідження пісоку на наявність яєць
гельмінтів – 2 проби;
Дозиметричні заміри – 8 приміщень;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).

групові
приміщення:і
грові
приміщення,
спальні
приміщення;
зал для
музичних та
фізкультурни
х занять,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст:аміаку - 12
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 6
проб,формальдегіду – 6 проб(при
встановленні нових меблів, проведенні
ремонтних робіт);
Метеофактори:
вологість повітря – 21 замір,
температура повітря – 21 замір;
Природна освітленість – 9 замірів;
Штучна освітленість – 9 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;
Дослідження пісоку на наявність яєць
гельмінтів – 2 проби;
Заміри шумового навантаження – 2 проби;
Дозиметричні заміри – 8 приміщень;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст:аміаку - 12
проб;

групові
приміщення:

червень

1 раз на
рік

вересень

1 раз на
рік

22

ігрові
приміщення,
спальні
приміщення;
зал для
музичних та
фізкультурни
х занять;
харчоблок

Дослідження повітря на вміст:фенолу – 6
проб,формальдегіду – 6 проб(при
встановленні нових меблів, проведенні
ремонтних робіт);
Метеофактори:
вологість повітря – 21 замір,
температура повітря – 21 замір;
Природна освітленість – 9 замірів;
Штучна освітленість – 9 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;
Дослідження пісоку на наявність яєць
гельмінтів – 2 проби,
Дозиметричні заміри – 8 приміщень;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз
Примітка. Проведення обстеження тільки
за погодженням з керівником закладу.

жовтень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання
№ Місце відбору проб
Мета дослідження
Кількість
п/п
проб
1
Комунальний водозабір “Рибник” м.Борислав
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
8
(в/з до водопідготовки, після водопідготовки)
(вт.ч. солі важких металів) показники
2
Комунальний водозабір м. Мостиська
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
8
(в/з до водопідготовки, після водопідготовки)
(вт.ч. солі важких металів) показники
3
Водозабір м. Ходорів Жидачівський район
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
8
(в/з до водопідготовки, після водопідготовки)
(вт.ч. солі важких металів) показники
4
Водозабір з водосховища на ріці Воротище в місті мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
8
Трускавець (в/з до водопідготовки, після
(вт.ч. солі важких металів) показники
водопідготовки)
5
Водозабір «Уріж» м. Дрогобич, ВНС 2 підйому
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
8

1 раз на
рік

Термін
Один раз у квартал
Один раз у квартал
Один раз у квартал
Один раз у квартал

Один раз у квартал
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6
7
8
9

(після водопідготовки)
Водозабір «Братківці» для м. Стрий, ВНС 2 пійому
(після водопідготовки)
Водозабір м. Самбора, ВНС 2 підйому, вул.
Шевченка, 59 (після водопідготовки)
Водозабір «Межирічанський», м. Червоноград,
ВНС 2 підйому (після водопідготовки)
Водозабір «Плугів», ВНС 2 підйому, Золочівський
р-н (після водопідготовки)

(вт.ч. солі важких металів) показники
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
(вт.ч. солі важких металів) показники
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
(вт.ч. солі важких металів) показники
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
(вт.ч. солі важких металів) показники
мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні
(вт.ч. солі важких металів) показники

8

Один раз у квартал

8

Один раз у квартал

8

Один раз у квартал

8

Один раз у квартал

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст тригалогенметанів
№п/ІІ
1
2
3
4

Місце відбору проб
Комунальний водозабір “Рибник” м.Борислав
Комунальний водозабір м. Мостиська
Водозабір м. Ходорів Жидачівський район
Водозабір з водосховища на ріці Воротище в місті Трускавець

Кількість проб
4
4
4
4

Строк доставки
Один раз у квартал
Один раз у квартал
Один раз у квартал
Один раз у квартал

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення
(хімічні показники та пестициди)
№
П/П
1

Райони

Строк доставки

Самбірський район

Один раз у квартал

2

Миколаївський район

Один раз у квартал

3
4

Жидачівський район
Мостиський район

Один раз у квартал
Один раз у квартал

5

Дрогобицький район

Один раз у квартал

Кількість Місце відбору проб –номер створу
проб
4
Створ на р.Дністер,м.Самбір, 100м вище водозабору
для міста
4
Створ на р.Дністер, Миколаївський район, 100м
вище водозабору для м.Миколаєва
4
Створ на р.Луг, 500 м вище водозабору м.Ходорів
4
Створ на р.Зелена Кривуля, 500 м вище водозабору
м.Мостиська
4
Створ на р. Рибник, 500м вище водозабору для

Строк надсилання
результатів
Один раз у квартал
Один раз у квартал
Один раз у квартал
Один раз у квартал
Один раз у квартал
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6

Буський район

Два рази в рік

2

7

Один раз у квартал

4

8

Червоноградський
район
Сокальський район

Один раз у квартал

4

9

Стрийський район

Один раз у квартал

4

м.Борислава
Створ на р.Полтві , 1000м. вище с.Полоничі,
Буського району
Створ на р.Зах.Буг,м.Червоноград, район
«Підвісний міст»
Створ на р.Західний Буг, с.Пісочне, Сокальського
району
Створ на р.Стрий, 100м вище Стрийського
родовища підземних вод, с.Братківці

Два рази в рік
Один раз у квартал
Один раз в квартал
Один раз у квартал

Нецентралізоване водопостачання (криниці та каптажі в зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища, Жовківський район)
№ П/П
1

2

3

4

№ П/П
1

Назва точки спостереження
с.Збиранка

с.Малехів

м.Дубляни (на ділянці від
с.В.Грибовичі і до міського
ставу)
с.В.Грибовичі

Місце розташування (адреса) точки
спостереження
каптаж в яру між с. Збиранка
Грибовицької сільської ради і
Голосківським кладовищем м.Львова.
вул.Дорошенка, 105
вул.Шевченка,26
вул.Ів.Франка,2
вул.Б.Хмельницького,19
вул.Б.Хмельницького,77а
вул.Д.Галицького,60
вул. Миру,4

Параметри, що контролюються

Періодичність
спостережень

Сан.хім. показники, сан.бак.показники

І квартал

Сан.хім.показники, сан.бак.показники

І квартал

Сан.хім.показники, сан.бак.показники

І квартал

Сан.хім.показники, сан.бак.показники

І квартал

Нецентралізоване водопостачання (криниці) в зоні впливу породного відвалу ЦЗФ «Червоноградська» ПАТ «Львівввугілля»
Місце розташування (адреса) точки
Періодичність
Назва точки спостереження
Параметри, що контролюються
спостереження
спостережень
Населені пункти в зоні
с.Сілець - хутір Вільшина ( 4
Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН,
І квартал
впливу породного відвалу
точки); с.Межиріччя (3 точки);
окисність, аміак, нітрати, нітрити, загальна
с.Городище (3 точки)
жорсткість, сухий залишок, хлориди сульфати,
25

залізо, мідь, цинк, свинець, миш”як, фтор,
залишковий алюміній, нікель, марганець, ртуть,
хром, кадмій, молібден

Моніторингові дослідження проб грунту (токсичні елементи, пестициди)
№
П/П
1

Місце відбору проб

Мета дослідження

Кількість проб

Термін
ІІ-IV квартал

2

ІІ-IV квартал

3

с. Малехів, Жовківського району

2

ІІ-IV квартал

4

с. В.Грибовичі, Жовківського району

4

ІІ-IV квартал

5

м. Стрий, вул. Яворницького

2

ІІ-IV квартал

6

с. Діброва, Стрийського району

2

ІІ-IV квартал

7

с. Брониця, Дрогобицького району

2

ІІ-IV квартал

8

м. Борислав, Дрогобицького району

2

ІІ-IV квартал

9

м. Самбір, вул. Промислова,2

2

ІІ-IV квартал

10

с. Терновиця, Яворівського району

2

ІІ-IV квартал

11

с. Межиріччя, Сокальського району

в зоні впливу промзони
«Рясне»
в зоні впливу промзони
«Рясне»
в зоні впливу
сміттєзвалища м.Львова
в зоні впливу
сміттєзвалища м.Львова
в зоні впливу
сміттєзвалища м. Стрия
в зоні впливу
сміттєзвалища м. Стрия
в зоні впливу
сміттєзвалища м.
Дрогобича
в зоні впливу
сміттєзвалища м.
Борислава
в зоні впливу
сміттєзвалища
в зоні впливу
сміттєзвалища м. Яворів
в зоні впливу породного
відвалу ЦЗФ
«Червоноградська»

2

2

м. Львів, вул. Панаса Сотника (мікрорайон
Рясне-1)
м. Львів, вул. Шевченка (мікрорайон Рясне-2)

2

ІІ-IV квартал
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12

с. Сілець, Сокальського району

13

с.Городище, Сокальського району

№ з/п

Місце відбору проб, райони

1.

Дрогобицький район, м. Борислав,
вул. Трускавецька
(житлова забудова)
Дрогобицький район, м. Борислав,
вул. Чорновола,12
(житлова забудова)
Жовківський район, с. Малехів,
вул.Садова,52
(житлова забудова)

2.

3.

4.

Жовківський район, с. Малехів,
вул.Садова,52
(житлова забудова)

5.

м. Львів вул. Джона Ленона,25
(житлова забудова)

6.

м. Львів вул. Панаса Сотника
(житлова забудова)

7.

м. Львів вул. Шевченка,376
(житлова забудова)

в зоні впливу породного
відвалу ЦЗФ
«Червоноградська»
в зоні впливу породного
відвалу ЦЗФ
«Червоноградська»

4

ІІ-IV квартал

2

ІІ-IV квартал

Моніторингові дослідження атмосферного повітря
Мета дослідження
Визначення концентрацій хімічних речовин в місцях виходу нафти:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду вуглецю; Гасу
(керосину)
Визначення концентрацій хімічних речовин в місцях виходу нафти:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду вуглецю; Гасу
(керосину)
Визначення концентрацій хімічних речовин від сміттєзвалища ТПВ м.
Львова:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду вуглецю;
Аміаку; Сірководню; Фенолу
Визначення концентрацій хімічних речовин від сміттєзвалища ТПВ м.
Львова:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду вуглецю;
Аміаку; Сірководню; Фенолу
Визначення концентрацій хімічних речовин від сміттєзвалища ТПВ м.
Львова:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду вуглецю;
Аміаку; Сірководню; Фенолу
Визначення концентрацій хімічних речовин від промислової зони:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду вуглецю;
Формальдегіду; Ксилолу; Фенол; Етилацетат.
Визначення концентрацій хімічних речовин від промислової зони:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду вуглецю;
Формальдегіду; Ксилолу; Фенол; Етилацетат.

Кількість
проб
250

Термін
І і IV квартал

250

І і IV квартал

350

ІІ і ІІІ квартал

350

ІІ і ІІІ квартал

350

ІІ і ІІІ квартал

400

І і IV квартал

400

І і IV квартал
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МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (ШУМ)

№ з/п

Місце відбору проб, райони
(житлова забудова, 2 м від стіни
будинку)

1

Мета дослідження

Кількість проб

Термін

м. Львів, вул. Стрийська,107

Визначення рівнів шуму від аеропорту „Львів” на
території прилеглій до забудови

4

3 квартал 2017р.

2

м. Львів, вул. Любінська,150

Визначення рівнів шуму від аеропорту „Львів” на
території прилеглій до забудови

4

3 квартал 2017р.

3

Пустомитівський р-н, с.
Сокільники

Визначення рівнів шуму від аеропорту „Львів” на
території прилеглій до забудови

4

3 квартал 2017р.

4

м. Львів, вул. Джерельна,69

Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця) на
території прилеглій до забудови

4

3 квартал 2017р.

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМЕРІВ,ПЛАСТМАС ТА ВИРОБІВ З НИХ
№ п/п

Назва підприємства

Назва виробу

Кількість проб

1

ТзОВ «Язьм»
м.Львів, Шевченківський район,
вул.Підголоско
ПП «ІнсталПласт-ХВ»
Львівська обл., м.Городок
ТОВ «Кроно-Україна»
Львівська обл., м.Кам’янка-Бузька, вул.
Я.Мудрого,62
ТзОВ “Явір-Д” м.Миколаїв

Фанера загального
призначення

1

Труби з ПВХ

1

III-IV
КВАРТАЛ

Плити ДСП

1

III-IV
КВАРТАЛ

Плити ДСП

1

ТзОВ «Термобуд»
Львівська обл., Яворівський район,

Плити пінополістирольні

1

III-IV
КВАРТАЛ
III-IV
КВАРТАЛ

2
3

4
5

Дата
виконання
III-IV
КВАРТАЛ
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6

смт.Шкло
ФГ “Улар” с.Київець

1. ящики полімерні,
багатозворотні- тара для
харчових продуктів

1

III-IV
КВАРТАЛ

1

7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

ТзОВ «Троян-Пак»
Львів, вул.Чигиринська, 42
ТзОВ «Перша приватна броварня»
м.Львів, вул.Зелена
ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»
ТзОВ «Віардо»
Львівська обл.,Городоцький район,
с.Керниця
(юр.адреса- м.Львів, вул.Мішуги, 26-б)
ТзОВ «Агрокап»
Львівська обл., Жовківський
район,с.Сопошин, вул.Вокзальна, 18
ТзОВ «Люст Пак Україна»
Львівська обл., Жовківський район,
с.Сопошин, вул. Вокзальна, 19
ТзОВ «РосанПак»
Львівська обл., Пустомитівський район,
с.Сокільники, вул.Львівська бічна, 3
ПП «Оліяр»
Львівська обл., Пустомитівський район,
с.Ставчани, вул.Шашкевича, 36
ЗАТ «Кен-Пак»
Львівська обл., Яворівський район,
м.Яворів, вул.Маковея, 62
ТзОВ «Ламела»
Львівська обл., Яворівський район, с.Новий
Яр

2.вироби із полістиролу
для пакування харчових
продуктів
Фольга алюмінієва

1

III-IV
КВАРТАЛ
III-IV
КВАРТАЛ
III-IV
КВАРТАЛ

Пляшки
поліетилентерефталату
Ковпачок алюмінієвий

1

Плівка ПВХ термозбіжна
типу С

1

III-IV
КВАРТАЛ

Кришки металеві для
закупорки

1

III-IV
КВАРТАЛ

Стаканчики пластмасові

1

III-IV
КВАРТАЛ

Тара з термопластичних
матеріалів

1

III-IV
КВАРТАЛ

Пляшки
поліетилентерефталату

1

III-IV
КВАРТАЛ

Кроненкорки для пляшок

1

III-IV
КВАРТАЛ

Посуд столовий з
полімерних матеріалів

1

III-IV
КВАРТАЛ

1
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17

ТзОВ «Явір-Пак»
Львівська обл., Яворівський район, с.РяснеРуське, вул.Паркова, 14

Пакети з полімерних
матеріалів

1

III-IV
КВАРТАЛ

План моніторингу радіотехнічних об’єктів на 2017рік
№п/п

Райони

Телерадіопередатчики, радіопередатчики, ретранслятори,
передатчики радіомовлення з частотною модуляцією

Термін

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

2 квартал 2017р.

1.

м. Борислав, вул. Куліша,41

2.

м. Буськ, вул. Івасюка,1

3.

м. Сколе, вул. Стрийська,29

4.

м. Трускавець, вул.
Дрогобицька,33

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

2 квартал 2017р.

5.

м. Червоноград, вул. Івасюка,2

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

2 квартал 2017р.

6.

м. Львів, вул. Високий Замок,9

Радіотехнічний об’єкт концерну радіомовлення та телебачення

3 квартал 2017р.

7.

м. Львів,проспект Червоної
Калини,68а

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

3 квартал 2017р

8.

м. Львів,
вул. Княгині Ольги,106

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

3 квартал 2017р

9.

м. Львів,
проспект Чорновола,63

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

3 квартал 2017р

м. Львів,
вул. Кримська,28

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

3 квартал 2017р

м. Львів,
вул. Зелена,115

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

3 квартал 2017р

10.
11.

Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку
Радіотехнічні об’єкти – базові станції стільникового мобільного
зв’язку

2 квартал 2017р.
2 квартал 2017р.
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№ п/п
1.
2
3

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів на 2017р.
Назва району
Будівельні матеріали
Кількість проб
Терміни доставки
Самбірський МРВ
2
ІІ кв
Миколаївський МРВ
3
ІІ кв
Старосамбірський МРВ
5
ІІ кв

4

Городоцький МРВ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мостиський РВ
Дрогобицький МРВ
Дрогобицький ММВ
Золочівський МРВ
Жидачівський РВ
Пустомитівський РВ
Радехівський МРВ
Стрийський МРВ
Яворівський РВ
Червоноградський МРВ

Глина, суглинки, пісок,
гравійно-піщана
суміш,
цегла, щебінь, тротуарна
плитка, цемент.

5

ІІ кв

2
3
2
3
2
5
2
3
3
2

ІІ кв
ІІІ кв
ІІІ кв
ІІІ кв
ІІІ кв
IV кв
IV кв
IV кв
IV кв
IV кв
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ІІ. План моніторингових досліджень, що проводяться відокремленими структурними підрозділами
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

№
з/п

1
1

Район (місто)

Найменуван-ня
ЛПЗ

Адреса місця
розташування

Назва
відділення
(стаціонару)

Перелік лабораторних та
інструментальних досліджень,
кількість проб

Терміни
відвідувань
(візитів)

2

3

4

5

6

7

Львівська комунальна
міська клінічна
лікарня швидкої
медичної допомоги

вул.Миколайчука,
9

Реанімаційне
Хірургічні
Гінекологічні
Травматологічні
Офтальмологотравматологічний
центр
Оперблок
Трансфузіологія
ЦСВ
дезкамерне
Травмпункт
Лабораторія

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля – 125

Травень
Жовтень

м.Львів

Кратність
моніторин
-гових
відвідувань
(візитів)
8
2 рази в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –33

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-15
Стерильність медвиробів - 100
Відповідність
активно діючої
речовини в дезрозчинах –21
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури:
на бакконтроль-113
на хімконтроль-65
Бакконтроль роботи 2 дезкамер-18
32

2

м.Львів

Комунальна 4-та
міська клінічна
лікарня

вул.Стецька,3

Поліклініка
для
дорослих
Жіноча
консультація,
Хірургічні
кабінети,
поліклініки
ЦСВ,
Лабораторія
Дезкамерне
відділенняня
Ренгенвідділення

Змиви на патогенну та умовно –
патогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля – 35 ;

Липень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –6

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність мед.виробів - 24
На відповідність активнодіючої
речовини в дезрозчинах –5
Контроль роботи стерилізаційної
апаратури:
бакконтроль-53
хімконтроль-45
Бакконтроль роботи дезкамер-9
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
200 вимірювань ППД в
ренгенкабінетах

33

3

м.Львів

Комунальна 3-тя
міська
клінічна
лікарня

вул.Рапопорта ,8

Відділення
новонароджених,
Пологове
Операційні блоки
Гінекологічне ЦСВ
Лабораторії
Дезкамерне
відділення

Змиви на патогенну та умовно- Травень
патогенну мікрофлору з об”єктів Вересень
довкілля –100 ;

2 рази в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –15

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-25
Стерильність мед.виробів - 94
На
відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –11
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
на бакконтроль-127
на хімконтроль -95
Бакконтроль роботи дезкамер-9
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

34

4

м.Львів

Комунальне
підприємство
1-а
міська
клінічна
лікарня ім..Князя Лева

вул.Ужгородська, Жіноча
1
консультація,
Хірургічні кабінети
і відділення.
ЛОР-відділення
ЦСВ,
Лабораторія,
Дезкамерне
відділення,
Оперблок
Ренгенкабінети

Змиви
на
патогенну
умовнопатогенну
мікрофлору
об”єктів довкілля – 100 ;

та
з

Серпень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –17

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність мед.виробів - 105
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –17 ;
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури:
на бакконтроль-137
на хімконтроль-140
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
200 вимірювань ППД в
ренгенкабінетах

35

5

м.Львів

Міський комунальний
клінічний пологовий
будинок № 1

вул. Мечнікова, 8

Пологові
відділення Центр
профілактики та
лікування
невиношування
вагітност
Оперблок
Автоклавна
Лабораторії

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля – 83 ;

Червень
Жовтень

2рази в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-25
Стерильність медвиробів - 68
На відповідність активнодіючої
речовини в дезрозчинах –8;
Контроль роботи стерилізаційної
апаратури
на бакконтроль-55
на хімконтроль-35
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

36

6

м.Львів

Комунальна 8-а
міська клінічна
лікарня

вул.Навроцького,
23

Нейрохірургічне
відділення,
Оперблок (доросле
та дитяче
відділення)
„Мікрохірургія
ока”,
ЦСВ,
Лабораторія,
Оперблок ,
Травмпункт,
Дезкамерне
відділення

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля – 88 ;

Жовтень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –11

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-15
На стерильність медвиробів - 89
На відповідність активнодіючої
речовини в дезрозчинах –11
Контроль роботи стерилізаційної
апаратури
на бакконтроль-83
на хімконтроль-55
Бакконтроль роботи дезкамер-18
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

37

7

м.Львів

Комунальна 5-та
міська клінічна
лікарня

вул.Коновальця,
26

Гематологічне,
Хірургічне,
Урологічне,
Палата інтенсивної
терапії,
Лабораторії,
Оперблок з
автоклавною,
Дезкамерне,
Еендоскопічний,
Стоматологічні
кабінети

Змиви на патогенну та умовно- Жовтень
патогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля – 100 ;

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність медвиробів - 71
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –13
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
на бакконтроль-98
на хімконтроль-80
Бакконтроль роботи дезкамер-18
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

38

8

м.Львів

Львівська міська
косметологічна
лікарня

пр. Чорновола,
45а

Стаціонарне
Хірургічне

Змиви на патогенну та умовнопатогеннумікрофлору
з
об”єктів
довкілля – 20

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів;
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2
Стерильність медвиробів -6
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –1
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
(3
стерилізатори) :
на бакконтроль -15
на хімконтроль-15.

39

9

м.Львів

Комунальна міська
дитяча клінічна
лікарня

вул. Пилипа
Орлика, 4

Відділення
патології
новонароджених,
Ортопедичнотравматологічне
відділення,
Хірургічні.
Ендоскопічні. Лорвідділення.
Лабораторія. ЦСВ.
Дезкамера

Змиви на патогенну та умовнопатолгенну мікрофлору з об”єктів
довкілля – 108

Червень
Листопад

2рази в рік

щотижнево

52 тижні

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –12

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-25
Стерильність медвиробів -54
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –12
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
(3
стерилізатори ) :
на ба контроль -55
на хімконтроль-55 .
Бакконтроль роботи дезкамер-18
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Неврологічне

Моніторингове
відвідування
виявленню випадків ГВП

по

40

10

м.Львів

Комунальна 1-а міська
поліклініка

вул.Руська,20

Хірургічне
Гінекологічне
Лабораторія

Змиви на патогенну та умовнопатогенн. мікрофлору з об”єктів
довкілля – 25

Липень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –3
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –3
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
(8
стерилізатори ) :
на бакконтроль -40
на хімконтроль -40
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

41

11

м.Львів

Комунальна 2-а міська
поліклініка

вул.
Симоненека,2

Жіноча
консультація
Лабораторія
Хірургічне
відділення з
орперблоком
Ендоскопічний
кабінет
ЦСВ
Кабінет щеплень
Ренгенкабінети

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –50

Квітень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4
Стерильність медвиробів - 24
на відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –4
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
(10
стерилізатор )
на бакконтроль -62
на хімконтроль -50
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
300 вимірювань ППД

42

12

м.Львів

Комунальна 3-я міська
поліклініка

вул.Повітряна ,99

Хірургічне ( в т.ч.
ендоскопічний
кабінет,
ЛОР)
Жіноча
консультація
КДЛ
ЦСВ

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –40

Травень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4
Стерильність медвиробів - 18
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –4
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
на бакконтроль -38
на хімконтроль-30
на алергенні кліщі-10
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13

м.Львів

Комунальна 4-а міська
поліклініка

Пр.Червоної
Калини,68

Жіноча
консультація
Лабораторія
Хірургічне
відділення
Ендоскопічний
кабінет
ЦСВ
Ренгенкабінети

Змиви на патогенну та умовно- Квітень
патогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –50

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4
Стерильність медвиробів - 21
на відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2 пр.;
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
(6
стерилізаторів):
на бакконтроль -42
на хімконтроль- 30
300
вимірювань
ППД
в
ренгенкабінетах

44

14

м.Львів

Комунальна 5-а міська
поліклініка

вул.Виговського,
32

Жіноча
консультація
Лабораторія
Хірургічне
відділення
Ендоскопічний
кабінет
ЦСВ
Травмпункт
Ренгенкабінети

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –65

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5
Стерильність медвиробів - 24
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –5
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
(9
стерилізаторів) :
на бакконтроль - 57
на хімконтроль - 45
300
вимірювань
ППД
в
ренгенкабінетах
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15

м.Львів

Комунальна 6-а міська
поліклініка

вул.М.Печери,1

Жіноча
консультація
Лабораторія,
Хірургічне
відділення
ЦСВ

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –50

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4
Стерильність медвиробів - 18
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –4
Контроль роботи
стерилізаційної
апаратури
(5
стерилізаторів) :
на бакконтроль - 33
на хімконтроль- 25

46

м.Львів
16

Комунальна 1-а
стоматологічна
поліклініка

пр.Шевченка,24

Хірургічне

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –30

Вересень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність медвиробів - 24
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 23 стерилізатора ) :
на ба контроль - 123
на хімконтроль - 115.
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17

м.Львів

Комунальна 3-я
стоматологічна
поліклініка

вул.Петлюри,17

Хірургічне

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –30

Жовтень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність медвиробів - 21
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 8 стерилізаторів) :
на бакконтроль - 44
на хімконтроль.- 40 .
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18

м.Львів

Комунальна 4-а
стоматологічна
поліклініка

вул.Симоненка,6а

Хірургічне

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –30

Липень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність медвиробів - 21
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2 пр.;
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 5 стерилізаторів ) :
на бакконтроль - 33 .
на хімконтроль- 25
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19

м.Львів

Комунальна 5-а
стоматологічна
поліклініка

вул.Замарстинівська,39

Хірургічне

Змиви на патогенну та умовно- Серпень
патогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –30

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність медвиробів - 21
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 11 стерилізаторів ) :
на бакконтроль - 59
на хімконтроль- 55
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20

м.Львів

Стоматологічний
медичний центр
ЛНМУ
ім..Д.Галицького

вул.Пекарська,69

Хірургічне

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –30

Серпень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
На відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 8 стерилізаторів) :
на бакконтроль - 52
на хімконтроль- 40
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21

м.Львів

БУ Шпиталь ім.
Митрополита
Шептицького

вул.Озаркевича,3

Операційна,
Змиви на патогенну та умовноХірургічний
та патогенну мікрофлору з об”єктів
Гінекологічний,
довкілля –30
Ендоскопічний
Визначення
антибіотико
кабінети
резистентності мікроорганізмів
Клічна
У випадку виявлення антибіотико
лабораторія
резистентних штамів визначення

стійкості
мікроорганізмів
дезрозчинів

Липень

1раз в рік

до

Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
На
відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2 пр.;
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 5 стерилізаторів ):
на бакконтроль - 33
на хімконтроль- 25 .
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

52

22

м. Львів

10-та міська лікарня

Вул. БойЖелінського,14

Стоматкабінети
Лабораторія
ЛОР-кабінети
Хірургічний
Гінекологічний
Автоклавні

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –20

Липень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –3
Стерильність медвиробів - 12
На
відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –3.;
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 7 стерилізаторів +2 автоклави):
на бакконтроль - 53
на хімконтроль- 45 .
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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м.Львів
23

7-ма міська лікарня

смт. Брюховичі
вул. Івасюка,74

Поліклінічне
відділення
Хірургічний,
гінекологічний
кабінети,
Стоматкабінет
Лабораторія

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля –20

Серпень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –3
Стерильність медвиробів - 12
На
відповідність
активнодіючої
речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 3 стерилізатори):
на бакконтроль - 15
на хімконтроль- 15
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

54

м.Львів24

КЗ ЛОР «Львівський
вул.Замарстипротитуберкунівська, 274
льозний диспансер»
дитяче
стаціонарне
відділення

Фтизіопульмоноло
гічне відділення

Змиви на патогенну і умовно Липень
патогенну мікрофлору з об”єктів
довкілля – 30 проб

1раз на рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2
Медичі інструменти на стерильність –
3 проби;
Контроль
роботи стерилізаційної
апаратури (1 стерилізатор)– 9 проб;
На
відповідність
заданої
концентрації
активнодіючої
речовини – 2
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10пр.
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Змиви на патогенну та умовно
патогенну мікрофлору -125

25

Бродівський район

Бродівська ЦРЛ

м.Броди
вул..Юридика,
22

Хірургічне
Урологічне
Гінекологічне
Травматологічне
ЛОР
Реанімаційне
Інфекційне
Стоматологічна
поліклініка
Палата прийняття
екстрених пологів
ЦСВ

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів

Червень

1раз в рік

Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –15

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність –60
Бакзабруднення повітря – 8
Бактести (стерилізатори) – 115
Дез розчини на концентрацію – 15
Деззасоби на активно діючу речовину
– 3
Освітленість – 28
Метеофактори -28
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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26

Буський
район

Центральна
районна лікарня

м.Буськ
вул. Львівська,78

с. Ринів

Операційний блок
Реанімаційне
відділення
Хірургічне
Травматологічне
Гінекологічне
Пологове
Стоматологічний
кабінет
хірургічного
профілю
ЦСВ
Інфекційне
відділення

Змиви на патоееннну та умовно Жовтень
патогенну мікрофлору -100 проб

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –21

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Бакзабруднення повітря -6
Стерильність – 70
Дезрозчини на концентрацію -19
Бактести (стерилізатори) -113
Освітленість -19
Метеофактори-21
деззасоби на активно діючу речовину
– 2
Хімічний та баканалізи води-2
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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27

Городоцький
район

КЗ ГРР «Городоцька
ЦРЛ»

м. Городок
вул.
Коцюбинського,
18

Акушерськогінекологічне
Хірургічне
Реанімаційне
відділення

Змиви-70
Повітря-7
Стерильність-20
Бактести (стерилізатори)-30

Визначення
антибіотико Червень
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів

1 раз в рік

Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –10

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Контроль дезззасобів -концентрація-5
Деззасоби на активно діючу речовину
-3
Контроль перестерилізаційної
очистки на залишки миючих засобів 30
Проби на приховану кров-20
Вода -2
Інструментальні:
Освітленість-6
Метеофактори-6
Обстеження персоналу на золотистий
стафілокок -25 осіб
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Городоцький район КЗ ЛОР
«Тулиголівська
туберкульозна
лікарня»

с. Тулиголови
вул. Весела,1

Стаціонар

Змиви-50
Повітря-2
Стерильність-10
Контроль роботи дезкамери-20
Контроль роботи стерилізаційної
апаратури-20
Контроль дезззасобів:концентрація-3
Деззасоби на активно діючу речовину
–2

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4
Контроль перестерилізаційної
очистки на залишки миючих засобів 5
Проби на приховану кров-5
Вода питна-1
Інструментальні:
Освітленість-3
Метеофактори-по 3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5
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Дрогобицький
район

Районна лікарня №1

смт.Меденичі,
вул.Незалежності,
6

Пологове

Бакконтроль стерильності
інструментарію – 5
Контроль роботи парових, повітряних
стерилізаторів-2
Змиви на патегенну та умовно
патогенну мікрофлору -15
Визначення чутливості
мікроорганізмів до деззасобів і
антисептиків-3

Квітень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10

Контроль якості перед стерилізаційної
обробки-10
Фіззаміри (шидкість руху повітря,
температура,вологість, освітленість)по 3
Вода водопровідна 1
Вміст активнодіючих речовин у
деззасобах, дезрозчинах-2
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Дрогобицький
район

Підбузька районна
лікарня

смт. Підбуж
вул. Івана
Франка,32

Пологове
Хірургічне

Бакконтроль стерильності
інструментарію – 10

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –6

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Контроль роботи парових, повітряних
стерилізаторів-3
Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору -30
Визначення чутливості
мікроорганізмів до деззасобів і
антисептиків-6
Фіззаміри (швидкість руху
повітря,температура, вологість,
освітленість)- по 6
Вода водопровідна-2
Вміст активнодіючих речовин у
деззасобах, дезрозчинах-4.
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жидачівський
район

Жидачівська
центральна районна
лікарня

м.Жидачів
вул.Ярослава
Мудрого, 29

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне
Інфекційне

Змиви на патогенну та умовно
патогенну мікрофлору -65

Квітень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність –15
Бактеріологічне забруднення повітря
–6
Бактести (стерилізатори) – 10
Деззасоби на активнодіючу речовину
– 3
Стерильність – 15
Освітленість -4
Метеофактори-12
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жидачівський
район

Ходорівська районна
лікарня

м. Ходорів
вул.Богддана
Хмельницького ,
63

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне

Змиви – 50 проб
Стерильність -15 проб
Бактеріологічне забруднення повітря
-6

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Бактести (стерилізатори) – 5
Деззасоби на активнодіючу речовину
– 3
Освітлення-3
Мікроклімат – 9
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жидачівський
район

КЗ ЛОР
«Жидачівський
протитуберкульозний
диспансер»

смт. Жидачів
вул. Січових
Стрільців, 64

Стаціонарне
відділення

Змиви – 20 проб

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2
Стерильність -2 проби
Освітлення-1 замір
Мікроклімат – 3 заміри
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жовківський
район

Центральна районна
лікарня

м.Жовква,
вул.Львівська,78

Пологове
Гінекологія
Хірургічне
Реанімаційне

Змиви на якість поточної дезінфекції
– 100

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –7

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
На стерильність – 40
Контроль роботи сухожарових шаф
та автоклавів –9
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 7
Освітлення- 10 замірів
Мікроклімат – 10 замірів
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жовківський
район

Рава-Руська районна
лікарня

м.Рава-Руська,
вул.Грушевського, 120

Пологове
Хірургічне
Інфепкційне

Змиви на якість біжучої дезінфекції –
55

Червень

1 рази в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –6

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
На стерильність – 25
Контроль роботи сухожарових шаф
та автоклавів –6
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 6
Освітлення- 10 замірів
Мікроклімат – 10 замірів
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жовківський
район

Дублянська міська
лікарня

м.Дубляни,
вул.Студенська,7

Гінекологічний,
хірургічний
кабінети

Змиви на якість біжучої дезінфекції –
35

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
На стерильність – 25
Контроль роботи сухожарових шаф
та автоклавів –4
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 4
Освітлення- 10 замірів
Мікроклімат – 10 замірів
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жовківський
район

Магерівська міська
лікарня

смт.Магерів,
вул.Яворівська,1

Гінекологічний
Хірургічний

Змиви на якість біжучої дезінфекції –
20

Жовтень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –3

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
На стерильність – 15
Контроль роботи сухожарових шаф
та автоклавів –3
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жовківський
район

Куликівська міська
поліклініка

смт.Куликів,
вул.Загороди,1

Гінекологічний
Хірургічний

Змиви на якість біжучої дезінфекції –
20

Липень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –3
На стерильність – 15
Контроль роботи сухожарових шаф
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 3
Освітлення- 10 замірів
Мікроклімат – 10 замірів
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жовківський
район

Куннинська ЛАЗПСМ

с.Кунин,
вул.Богдана
.Хмельницького

Гінекологічний
Хірургічний

Зииви на якість біжучої дезінфекції –
20

Квітень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

на стерильність – 15,
контроль роботи сухожарових шаф та
автоклавів –1,
деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 1,
Освітлення- 10 замірів
Мікроклімат – 10 замірів
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі10опірамові проби) – 4
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Золочівський
район

Центральна районна
лікарня

м. Золочів
вул.Академіка
Павлова,48

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне
Інфекційне

Бакконтроль стерильності – 40

Квітень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Контроль роботи парових, повітряних
стерилізаторів-6
Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору -40
Контроль деззасобів з-8
Бакконтроль забруднення повітря-17
Хімічний та баканалізи води-2
Освітленість-40
Мікроклімат -40
Санітарно гельмінтологічне
дослідження-40 проб
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Золочівський
район

Районна лікарня

м. Глиняни

Хірургічне

Бакконтроль стерильності– 10

Травень

1 разв рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –1

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Контроль роботи парових, повітряних
стерилізаторів-4
Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору -15
Контроль деззасобів-2
Бакконтроль забруднення повітря-10
Хімічний та баканалізи води-2
Освітленість-10
Мікроклімат -10
Санітарно гельмінтологічне
дослідження-10 проб
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Золочівський
район

Тубстаціонар

с. Словіта

Тубстаціонар

Бакконтроль стерильності – 5

Липень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –1
Контроль роботи парових, повітряних
стерилізаторів-4
Змиви на патогенну та
умовнопатогенну мікрофлору -20
Контроль деззасобів на хім. аналіз-2
Хімічний та баканалізи води-2
Інструментальні дослідження:
освітленість-10
мікроклімат -10
Санітарно -гельмінтологічне
дослідження-10 проб
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Кам.-Бузький
район

43

Центральна районна
лікарня

м.Кам’янкаБузька,
вул.Небесної
Сотні, 29а

Хірургічне
відділення,
Пологовий
Інфекційний

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору- 90 проб

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –3

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Матеріал на стерильність-9
Якість
роботи
стерилізаційного
обладнання (бактести)-30
Якість
роботи
стерилізаційного
обладнання (хімтести)-20
Контроль деззасобів -4
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Мостиський
район

Центральна
лікарня

районна

м. Мостиська
вул.
Я.Мудрого,111

Інфекційне
гінекологічне
хірургічне

Змиви-100

м.Мостиська
вул.Богдана
Хмельницького,7

Реанімаційне
відділення

Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –14

Травень

1раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-25
Стерильність –30
Бактеріологічне забруднення повітря
–9
Дезрозчини на концентрацію -8
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини – 5
Контроль роботи дезкамери-25
Контроль роботи автоклава-10
Контроль
роботи
повітряних
стерилізаторів-10
Бактести-30
Проби на приховану кров -25
Вода-3
Інструментальні:
Освітленість – 9
Метеофактори –9
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Мостиський
район

Судововишнянська
комунальна міська
лікарня

м.Судова Вишня
Травматологічне
вул.Сагайдачного,
5

Змиви-40

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –6
Бакзабруднення повітря – 2
Стерильність –10
Бактести (стерилізатори) – 20
Дез розчини на концентрацію – 3
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини-2
Проби на приховану кров -10
Вода-1
Інструментальні:
Освітленість – 3
Метеофактори – по 3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Миколаївський
район

Комунальна
центральна районна
лікарня

м. Миколаїв
вул. Возєднання,3

Очне
Хірургічне
Реанімаційне
Дитяче
Акушерськогінекологічне

Змиви на патогенну та УПФ-100

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –6

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність-25
Контроль роботи стерилізаційної
апаратури-10
Мікроклімат-7
Освітлення-4
Вода питна -3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Миколаївський
район

47

Міська лікарня

м. Новий Розділ
вул.
Винниченка,37

Хірургічне
Реанімаційне
Дитяче
Акушерськогінекологічне
Стоматологічне
Протитуберкульозн
ий кабінет
ЦСВ

Змиви на патогенну та умовно патогенну мікрофлору-100

Серпень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –6

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність-30
Постановка азопірамових проб та
фенолфталеїновиї проб-19
Дослідження деззасобів на
відповідність концентрації-6
Мікроклімат -9
Освітлення-6
Шум -2
Вода питна -2
Контроль роботи стерилізаційного
обладнання-8
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Перемишлянський
район

Центральна районна
лікарня

м. Перемишляни
вул.Галица,12

Хірургічне
Акушерське
Інфекційне

Бакдослідження повітря -15 проб

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність -45
Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору-45
Санітарно-хімічні дослідження:
масова частка активного хлору в
деззасобах – 4 проби,
Діоксид азоту – 6 проб
освітлення- 30 замірів
метеофактори-30 замірів
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Перемишлянський
район

КП «Бібрська
районна лікарня»

м.Бібрка
вул.Галицька, 144

Хірургічне

Бакдослідження повітря -5 проб

Травень

1 раз на рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Стерильність -15
Змиви на БГКП-15
Санітарно-хіиічні дослідження:
масова частка активного хлору в
деззасобах – 2 проби,
діоксид азоту – 6 проб
освітлення- 10 замірів
метеофактори-10 замірів
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Пустомитів-ський
район

Центральна районна
лікарня

м. Пустомити
вул.
Грушевського,7

Хірургічне
Пологове
відділення
Інфекційний
стаціонар

Змиви на патогенну та умов

Квітень

1 раз на рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Матеріал на стерильність-10
Повітря -3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Бакдослідження повітря -5 проб,
Стерильність -15
Змиви на БГКП-15
Санітарно-хіиічні дослідження:
масова частка активного хлору в
деззасобах – 2 проби,
діоксид азоту – 6 проб
освітлення- 10 замірів
метеофактори-10 замірів
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Радехівський
район

Центральна районна
лікарня

м. Радехів
вул. Львівська,8

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне

м. Радехів
вул. Кринична,8

Інфекційне

Змиви-105

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Матеріал на стерильність- 9
Контроль роботи стерилізаторів:
бактестів-20
хімтестів -20
Деззасоби-4
Дезрозчин-9
Залишки крові-4
Залишок мийного розчину -4
Проби повітря – 4
Параметри мікроклімату – 14
Освітленість – 14
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

82

52

Самбірський
район

КП СРР «Рудківська
лікарня планового
лікування»

м.Рудки,
вул.Шевченка,15а

Пологове
Хірургічне

Метеофактори-60

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –4

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Освітлення-60
Бактеріологічний контроль якості
роботи стерилізатора – 2
Матеріал на стерильність-16
Контроль роботи стерилізатора
хімічними тестами (термохімічні
індикатори) – 2
Бактеріологічний контроль якості
поточної дезінфекції методом змивів
(на БГКП – 40)
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Сколівський
район

КЗСРР «Сколівська
центральна районна
лікарня»

м. Сколе
вул.Стрийська,29

Хірургічний
Акушерськогінекологічний
Інфекційний

Контроль роботи стерилізаційної
апаратури -30

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Контроль стерильності -100
Змиви на патогенну та умовно
патогенну мікрофлору-180
Повітря-16
Контроль деззасобів-10 проб
Інструментальні дослідження:
освітленість-72
мікроклімат-54
шум-3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Сокальський
район

КЗ СРРЛО
«Сокальська
центральна районна
лікарня»

м. Сокаль
вул.Ярослава
Мудрого,26

Хірургічне
Операційне
Травматологічне
Гінекологічне
Інфекційне
Пологове

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору-95

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –35

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність-55
Тест-системи-80
Деззасоби на вміст активнодіючої
речовини-6
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Стрийський
район

Центральна районна
лікарня

м.Стрий
вул. О.Басараб,
15

Хірургічний

Контроль роботи парових та
повітряних стерилізаторів – 12

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Контроль стерильності виробів
медичного призначення – 40 .
Контроль мікробного обсіменіння
різних об”єктів – 80
Контроль мікробного обсіменіння
повітря – 6.
Лабораторний контроль
дезінфекційних засобів – 4
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Стрийський
район

Центральна міська
лікарня

м.Стрий,
вул.Дрогобицька,
50

Інфекційний відділ

Контроль роботи парових та
повітряних стерилізаторів – 6

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8
Контроль стерильності виробів
медичного призначення – 20
Контроль мікробного обсіменіння
різних об”єктів – 20
Контроль мікробного обсіменіння
повітря – 4 .
Лабораторний контроль
дезінфекційних засобів – 2
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

87

57

Стрийський
район

Пологовий будинок

м.Стрий,
вул.Шашкевича,
14

Пологовий відділ
Гінекологічний
відділ

Контроль роботи парових та
повітряних стерилізаторів –24

Липень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Контроль стерильності виробів
медичного призначення -80 .
Контроль мікробного обсіменіння
різних об”єктів – 80
Контроль мікробного обсіменіння
повітря –12
Лабораторний контроль
дезінфекційних засобів – 8
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Стрийський
район

Стрийський
протитуберкульозний
диспансер

м.Стрий,
вул.Дрогобицька,
50А

Стаціонарний
відділ

Контроль роботи парових та
повітряних стерилізаторів – 2

Серпень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8
Контроль стерильності виробів
медичного призначення – 10
Контроль мікробного обсіменіння
різних об”єктів – 20 пр.
Контроль мікробного обсіменіння
повітря – 4 пр.
Лабораторний контроль
дезінфекційних засобів – 2 пр.
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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59

СтароСамбірський
район

КЗ СРР
«Старосамбірська
центральна районна
лікарня»

м. Старий Самбір
вул Данила
Галицького,89

с.Скелівка
вул.Центральна,2

Хірургічний
Пологовий
Стоматологічний
кабінет

Інфекційний відділ

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору -65

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –7

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Змиви на контроль якості дезінфекції
-30
Матеріал на стерильність-35
Повітря-13 проб
Контроль роботи стерилізаторів -6
Метеофактори-48
Освітленість-8
Обстеження працівників на
стафілокок-20
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

90

60

61

СтароСамбірський
район

Турківський
район

КЗ ЛОР
«Старо-Самбірський
протитуберкульозний диспансер»

Центральна районна
лікарня

с. Скелівка
вул.Централь,2а

Терапевтичне

Змиви на патогенну та умовно
патогенну мікрофлору -10

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів

с.Завадівка

Хірургічний
Акушерогінекологічний

Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –2
Змиви на контроль якості дезінфекції
-10
Матеріал на стерильність-5
Повітря-2 проб
Контроль роботи стерилізаторів -2
Метеофактори-12
Освітленість-2
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви на патфлору-80

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –10

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Матеріал на стерильність-30
Повітря-10
Контроль сухо жарових шаф-8
Вода на бакхіманалізи-6
Обстеження персоналу на патогенну
мікрофлору-50
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Повітря -10
Метеофактори -20
Освітленість-9
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

62

Яворівський
район

Центральна районна
лікарня

м. Яворів
вул.
Лозинського,4

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне

Контроль роботи стерилізаційної
апаратури -3

Квітень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Змиви на стерильність-30
Змиви на пат флору-120
Повітря -8
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

92

63

Яворівський
район

Районна лікарня №1

м. Новояворівськ
вул. Шевченка,18

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне

Контроль роботи стерилізаційної
апаратури -3

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Змиви на стерильність-30
Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору -30
Повітря -12
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

93

м. Борислав

64

Центральна
міська
лікарня

м. Борислав
вул.Потік,12

м. Борислав
вул.Воїнів ОУН
УПА,11

Хірургічне
Травматологічне
Пологове

Інфекційне

Бакконтроль стерильності виробів
мед призначення інструментарію
після стерилізації – 23

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Контроль роботи парових, повітряних
стерилізаторів-5
Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору -110
Визначення
чутливості
мікроорганізмів
до деззасобів і
антисептиків-11
Контроль якості перед стерилізаційної
обробки-30
Фіззаміри
(швидкість
руху
повітря,температура,,
вологість,
освітленість)-12
Вода водопровідна на мікробіологічні
і хімічні показники-по 4 зразки
Вміст активнодіючих речовин у
деззасобах, дезрозчинах-8
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

94

м. Дрогобич

65

Міська лікарня №1

м. Дрогобич
вул.
Шептицького, 11

Хірургічне
Травматологічне
Очне
Нейрохірургічне
відділення
Оперблок
Реанімаційне
ЦСВ

Змиви на патогенну та
патогенну мікрофлору -70

умовно-

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Змиви на стерильність-15
Контроль якості передстерилізаційної
обробки — 10 проб на наявність
залишків крові,
10 проб на поверхнево активні
речовини
Контроль роботи стерилізаційного
обладнання — 5
Контроль
роботи
ефективності
дезкамер — 20 тестів
Контроль деззасобів:
10 проб на вміст активнодіючої
речовини, відповідність концентрації,
Дослідження контамінації розчину
(дезінфекційного,
антисептичного)
мікроорганізмами: 10 проб
Освітленість – 1
Метеофактори - 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

95

м. Дрогобич
66

Дрогобицька
лікарня

дитяча м. Дрогобич
вул. Козловського

Інфекційне
відділення

Змиви
на
мк/флору-30

умовно-патогенну

Червень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –10
Контроль
роботи
ефективності
дезкамер — 20 тестів
Контроль деззасобів: 2 проби на АДР,
відповідність концентрації,
Освітленість – 1
Метеофактори - 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

96

м. Дрогобич

67

Дрогобицький
міський пологовий
будинок

м.Дрогобич
вул.
Шептицького, 9

Акушерське та
гінекологічне
відділення

Змиви на патогенну та
патогенну мікрофлору-30

умовно-

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –10

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Змиви на стерильність-10
Контроль якості передстерилізаційної
обробки — 10 проб на наявність
залишків крові,
10 проб на поверхнево активні
речовини,
Контроль роботи стерилізаційного
обладнання - 5
Контроль
роботи
ефективності
дезкамер - 10 тестів
Контроль деззасобів:
2 проби на вміст активнодіючої
речовини, відповідність концентрації,
Освітленість – 1
Метеофактори – 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

97

м. Дрогобич

68

Протитуберкульозний диспансер

м.Дрогобич
вул.
Тернавського, 36

Стаціонарне та
поліклінічне
відділення

Змиви на патогенну та
патогенну мікрофлору -30

умовно-

Серпень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8
Контроль якості передстерилізаційної
обробки - 5 проб на наявність
залишків крові,
5 проб на поверхнево активні
речовини,
Контроль роботи стерилізаційного
обладнання - 1
Контроль
роботи
ефективності
дезкамер -10 тестів
Контроль деззасобів: 2 проби на вміст
активнодіючої
речовини,
відповідність концентрації,
Дослідження контамінації розчину
(дезінфекційного,
антисептичного)
мікроорганізмами: 5 проб
Освітленість – 1
Метеофактори – 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

98

м. Дрогобич
69

Стебницька
лікарня

міська

м. Стебник
вул. Січових
Стрільців,1

Хірургічне,
ЛОР,
Іінфекційне
ЦСВ

Змиви на патогенну та
патогенну мікрофлору-50

умовно-

Жовтень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –10
Змиви на стерильність-10
Контроль якості передстерилізаційної
обробки - 10 проб на наявність
залишків крові
10 проб на поверхнево активні
речовини
Контроль роботи стерилізаційного
обладнання - 5
Контроль
роботи
ефективності
дезкамер - 10 тестів
Контроль деззасобів: 10 проб на вміст
активнодіючої
речовини,
відповідність концентрації,
Дослідження контамінації розчину
(дезінфекційного,
антисептичного)
мікроорганізмами: 10 проб
Освітленість – 1
Метеофактори – 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

99

70

м. Дрогобич

Міська лікарня
(Онкодиспансер)

№3 м. Дрогобич
вул.
Трускавецька,5

Хірургічне
відділення

Змиви на патогенну та
патогенну мікрофлору-30

умовно-

Серпень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –5
Змиви на стерильність-5
Контроль якості передстерилізаційної
обробки - 5 проб на наявність
залишків крові,
5 проб на поверхнево активні
речовини
Контроль роботи стерилізаційного
обладнання - 2
Контроль деззасобів: 2 проби на вміст
активнодіючої
речовини,
відповідність концентрації
Освітленість – 1
Метеофактори – 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

100

м. Трускавець

71

КП “Трускавецька
міська лікарня”

м. Трускавець
вул.
Данилишиних, 67

Хірургічне
Реанімаційне
Урологічне
віділення,
Оперблок
ЦСВ

50 змивів на патогенну та
патогенну мікрофлору
10 змивів на стерильність

умовно-

Вересень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –8

Обстеження
носійство
стафілококу-5

персоналу
на
патогенного

Контроль якості передстерилізаційної
обробки - 10 проб на наявність
залишків
крові,
10
проб
на
поверхнево активні речовини
Контроль роботи стерилізаційного
обладнання - 5
Контроль
роботи
ефективності
дезкамер - 20 тестів
Контроль деззасобів: 10 проб на вміст
активнодіючої
речовини,
відповідність концентрації,
Освітленість – 1
Метеофактори – 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

101

72

м. Червоноград

Центральна міська
лікарня

м. Червоноград
вул. Івасюка,2

Операційне
Хірургічне
Травматологічне
Нейрохірургічне
Онкологічне
Гінекологічне
Пологове
Інфекційне

Змиви-153

Травень

1 раз в рік

Визначення
антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико
резистентних штамів визначення
стійкості
мікроорганізмів
до
дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо –69

Обстеження
персоналу
на
носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність-75
Контроль роботи стерилізаційної
апаратри-26
Контроль деззасобів -10 проб на
вміст активнодіючої речовини
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Моніторинговівідвідування (візити) загальноосвітніхнавчальнихзакладівтадошкільнихнавчальнихзакладів
Найменуванн Адреса
Найменуван Перелік лабораторних та інструментальних
Термін Кратність
я
місця
ня
досліджень,
и
моніторин-гових
закладу
розташува приміщень
кількість проб
відвіду відвідувань
ння
вань
(візитів)
(візиті
в)
Турківський район
1
Турківський
ЗОШ №1м. Турка
Навчальні
Дослідження води із джерела водопостачання
квітень 1
р-н
3ст. м.Турка вул .Стуса приміщення за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби;
Дослідження повітря на вміст аміаку -2проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу-2 проби,
формальдегіду – проби(при наявності нових
меблів та після проведення ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
№ Район
з/п (місто)
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2

Турківський
р-н

с.Ільник НВК с.Ільник

Навчальні
приміщення

3

Турківський
р-н

ДНЗ№1

Приміщення
групових

м.Турка
вул.Моло
діжна

в кабіті хімії- 2 заміри;
Заміри шуму-1 замір;
Метеофактори-(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 12 замірів;
Природна освітленість -25 замірів;
Штучна освітленість- 15замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
вересе
за мікробіологічними, санітарнонь
хімічнимипоказниками-2проби,
Дослідження повітря на вміст аміаку -2проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу-2 проби,
формальдегіду – проби(при наявності нових
меблів та після проведення ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Заміри шуму-1 замір
Метеофактори-(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 12 замірів
Природна освітленість -25 замірів
Штучна освітленість- 15замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб)в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
липень
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Дослідження повітря на вміст: аміаку-2 проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу-2 проби,
формальдегіду – проби(при наявності нових
меблів та після проведення ремонтних робіт);
Заміри шуму-1 замір
Метеофактори-(температура, вологість)- 9

1

1
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4

Турківський
р-н

НВК «ЗОШ
1-111ст.ДНЗ»

смт.Борин
я,
вул.Центр
альна

Навчальні
приміщення

5

Турківський
р-н

ЗОШ1-111ст.

с.Вовче

Навчальні
приміщення

замірів
Природна освітленість -25 замірів
Штучна освітленість- 15замірів,
Змиви на БГКП нахарчоблоці-10проб,
Дослідження піску на яйця глист- 2 проби;
змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Дослідження повітря на вміст аміаку -2проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу-2 проби,
формальдегіду – проби(при наявності нових
меблів та після проведення ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Заміри шуму-1 замір
Метеофактори-(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 12 замірів
Природна освітленість -25 замірів
Штучна освітленість- 15замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнмипоказниками -2проби,
Дослідження повітря на вміст аміаку -2проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу-2 проби,
формальдегіду – проби(при наявності нових
меблів та після проведення ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Заміри шуму-1 замір
Метеофактори-(температура, вологість,

жовтен
ь

вересе
нь
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швидкість руху повітря)- 12 замірів
Природна освітленість -25 замірів
Штучна освітленість- 15замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Бродівський район
1
Бродівський
р-н

2

Бродівський
р-н

ДНЗ № 1

м. Броди,
вул.
Героїв
авіаторів,
1

Приміщення
групових

ЗОШ І-ІІІ ст.
№3

м. Броди,
вул.
Шкільна,
1

Навчальні
приміщення

Природна освітленість -15 проб,
Метеофактори: вологість – 6 проб,
температура повітря– 6 проб,
Заміри шуму – 4 проби,
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб,
Дослідження повітря на вміст: фенол – 15
проб, формальдегід – 15 проб(при наявності
нових меблів, проведення ремонтних робіт),
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15 проб,
Дослідження піску на яйця гельмінтів – 2
проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Дослідження піску з пісочниць на я/г -2 проби;
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб). Примітка.
Відбираються фахівцями ВСП та
доставляються в паразитологічну лабораторію
ЛОЛЦ МОЗУ.
Природна освітленість -15 проб,
Метеофактори: вологість – 6 проб, швидкість
руху та температура повітря – по 6 проб,
Заміри шуму – 4 проби,
Дослідження ефективності роботи вентсистеми

серпен
ь

1 раз на рік

груден
ь

1 раз на рік
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3

Бродівський
р-н

ДНЗ № 6

м. Броди,
вул.
Низька,
17

Приміщення
групових

4

Бродівський
р-н

ДНЗ № 9

м. Броди,
вул.
Коноваль
ця,1а

Приміщення
групових

в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб, формальдегіду – 15 проб(при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт),
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15 проб ;
змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Природна освітленість -15 проб,
Метеофактори: вологість – 6 проб,
температура повітря – 6 проб,
Заміри шуму – 4 проби,
Дослідження повітря на вміст:аміаку – 15 проб,
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб, формальдегіду – 15 проб(при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт),
Змиви на БГКП – 15 проб,
Дослідження піску на яйця гельмінтів – 2
проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб). Примітка.
Відбираються фахівцями ВСП та
доставляються в паразитологічну лабораторію
ЛОЛЦ МОЗУ.
Природна освітленість -15 проб,
Метеофактори: вологість – 6 проб,
температура повітря – 6 проб,
Рівень шумового навантаження – 4 проби,
Дослідження повітря на вміст:аміаку – 15 проб,

вересе
нь

1 раз на рік

червен
ь

1 раз на рік
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Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб, формальдегіду – 15 проб(при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт),
Змиви на БГКП – 15 проб,
Дослідження піску на яйця гельмінтів – 2
проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб). Примітка.
Відбираються фахівцями ВСП та
доставляються в паразитологічну лабораторію
ЛОЛЦ МОЗУ.
5

Бродівський
р-н

ДНЗ № 8

м. Броди, Приміщення
вул.
групових
Гончарськ
а, 28

Природна освітленість -15 проб,
Метеофактори: вологість – 6 проб,
температура повітря– 6 проб,
Рівень шумового навантаження – 4 проби,
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП – 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Дослідження проб грунту, піску з пісочниць
дитячих дошкільних закладів на я/г (проби
відбирати в залежності від кількості пісочниць
1 проба-1 пісочниця);
раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити

травен
ь

1 раз на рік
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6

Бродівський
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.
№2

м. Броди,
вул.
Бузова, 5

Навчальні
приміщення

7

Бродівський
р-н

гімназія

м. Броди, Навчальні
вул.
приміщення
Коцюбинс
ького, 8

обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб). Примітка.
Відбираються фахівцями ВСП та
доставляються в паразитологічну лабораторію
ЛОЛЦ МОЗУ.
Природна освітленість -15 проб;
Метеофактори: вологість – 6 проб,
Температура повітря – 6 проб,
Швидкість руху повітря – 6 проб,
Рівень шумового навантаження – 4 проби;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП – 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі.
Природна освітленість -15 проб;
Метеофактори: вологість – 6 проб,
температура повітря– 6 проб;
швидкість руху повітря – 6 проб,
Рівень шумового навантаження – 4 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;

жовтен 1 раз на рік
ь

листоп
ад

1 раз на рік
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8

Бродівський
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

смт.
Підкамінь
, вул.
Зелена, 2

Навчальні
приміщення

9

Бродівський
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Берлин

Навчальні
приміщення

Змиви на БГКП – 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Природна освітленість -15 проб;
березе
Метеофактори: вологість – 6 проб,
нь
температура повітря– 6 проб,
швидкість руху повітря – 6 проб;
Рівень шумового навантаження – 4 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Змиви на БГКП – 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Природна освітленість -15 замірів;
квітень
Метеофактори: вологість – 6 проб,
температура повітря– 6 проб,
швидкість руху повітря – 6 проб;
Рівень шумового навантаження – 4 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій

1 раз на рік

1 раз на рік
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10

Бродівський
р-н

м.Самбір
1
м.Самбір

ДНЗ

с.
Заболотці

ДНЗ №13

вул.Стебе
льського
28

школі.
Приміщення Природна освітленість -15 проб;
квітень
групових
Метеофактори: вологість – 6 проб,
температура повітря– 6 проб,
Рівень шумового навантаження – 4 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15
проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження піску пісочниць на яйця
гельмінтів -4 проби;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Приміщення
групових

Метеофактори- ( температура повітря,
вологість повітря) – 28замірів;
Природна та штучна освітлення-28замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку- 9 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 6 проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20 проб;
Дослідження піску пісочниць на яйця
гільмінтів-5проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2

1 раз на рік

квітень 1раз в рік
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2

м.Самбір

ДНЗ №8

вул.Шухе
вича 90

3

м.Самбір

ДНЗ №14

вул.Купил Приміщення
ева,69
групових

Приміщення
групових

групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Метеофактори- ( температура повітря,
вологість повітря) – 24замірів;
Природна та штучна освітленість-24заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку- 9 проб;
Змиви на БГКП на харчоблоці -20проб;
Дослідження піску із пісочниць на яйця
гільмінтів-5 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Метеофактори: (температура, вологість
повітря) -28 замірів;
Природна та штучна освітленість – 28 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку -9 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці-30проб;
Дослідження піску із пісочниць на яйця
гільмінтів-5проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
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4

5

м.Самбір

ДНЗ №9

вул.Голол
я7

Приміщення
групових

м.Самбір

ДНЗ №5

вул.
І.Франка
51

Приміщення
групових

керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Метеофактори ( температура повітря, вологість
повітря)-12 замірів;
Природна та штучна освітленість-12 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку -9 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20 проб;
Дослідження піску із пісочниць на яйця
гільмінтів-2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Метеофактори ( температура повітря,
вологість) -6 замірів;
Природна ьта штучна освітленість -6 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку -9 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 15
проб,
формальдегіду – 15 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20проб;
Дослідження піску із пісочниць на яйця
гільмінтів-2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити

серпен
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обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
6

м.Самбір

ЗОШ 1-111
ст.№1

вул.І.Фра
нка 15

Навчальні
приміщення

7

м.Самбір

ЗОШ 1111ст. №4

вул.Серед
ня 78

Навчальні
приміщення

Метеофактори (температура повітря, вологість, березе 1раз в рік
швидкість руху повітря ) – 24 заміри;
нь
Природна освітленість-24заміри;
Дослідження повітря на вміст оксиду вуглицю24 проби;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20 проб;
Рівень шумового навантаження -2 проби,
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Метеофактори (температура повітря,
квітень 1раз в рік
швидкість руху повітря, вологість)-10замірів;
Природне освітлення-10замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20проб;
Дослідження повітря на вміст оксиду вуглицю10 проб;
Рівень шумового навантаження-1 проба;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
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8

м.Самбір

ЗОШ 1вул.
111ст.№ 3
В.Юричка
ім.В. Юричка 1

Навчальні
приміщення

9

м.Самбір

ЗОШ 1-11ст.- вул.
ліцей №9
Шухевича
ім.А.Струся
45б

Навчальні
приміщення

10

м.Самбір

ЗОШ І-ІІІ
ст.№8

Навчальні
приміщення

вул.С.Стр
ільців 18

Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря,
швидкість руху повітря, вологість)-14 замірів;
Природна освітленість -14замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20проб;
Дослідження повітря на вмістоксиду вуглицю14 проб,
Рівень шумового навантаження-1 проба;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Метеофактори (температура повітря, вологість,
швидкість руху) -16 замірів;
Природна освітленість-16 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Метеофактори- (температура повітря,
швидкість руху , вологість повітря) – 20
замірів;
Природна освітленість-20 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми

квітень 1раз в рік

вересе
нь
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жовтен 1раз в рік
ь
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в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -20 проб;
Рівень шумового навантаження– 1 проба;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Самбірський район
1
Самбірський
р-н

ДНЗ

с.Стрілко
вичі

Приміщення
групових

2

ЗОШ І-ІІІ ст

с.Стрілко
вичі

Навчальні
приміщення

Самбірський
р-н

Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря,
вологість) -12 замірів;
Природна освітленість-20 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку -4 проби;
Змиви БГКП-20проб;
Дослідження піску із пісочниць на яйця
гельмінтів-5проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) -18 замірів;
Природна освітленість-25 замірів;
Дослідження ефективності роботи
вентсистеми в кабіті хімії- 2 заміри;

травен
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3

Самбірський
р-н

НВК «ЗОШ
1-111стДНЗ»

м.Новий
Калинів,
пл.Авіації

Навчальні
приміщення

4

Самбірський
район

НВК «ЗОШ
1-111стДНЗ»

с.Новосіл
ки

Навчальні
приміщення

5

Самбірський
р-н

ЗОШ І-ІІІст

с.Погірці

Навчальні
приміщення

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб).
Метеофактори (температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) -32 заміри;
Природна та штучна освітленість- 50 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб).
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) -14 замірів;
Природна освітленість-20 замірів;
Дослідження ефективності роботи
вентсистеми в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 5 проб,
формальдегіду – 5 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб).
Метеофактори (температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) -18 замірів;
Природна та штучна освітленість - 26 замірів;
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6

Самбірський
р-н

ДНЗ

с.Погірці

Приміщення
групових

7

Самбірський
р-н

ДНЗ
«Ромашка»

м.Рудки

Приміщення
групових

Дослідження ефективності роботи
вентсистеми в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3
проби;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 3
проби,
формальдегіду – 3 проби, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб).
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря,
вологість) -12 замірів;
Природна освітленість-20 замірів;
Дослідження повітря на вміст:аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря рна вміст:
фенолу – 4 проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Дослідження піску на вміст яєць гельмінтів –
4проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря,
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8

Самбірський
р-н

ЗОШ І-ІІ ст

с.Воютичі

Навчальні
приміщення

9

Самбірський
р-н

ДНЗ

с.Воютичі

Приміщення
групових

вологість) -12 замірів;
Природна освітленість-20 замірів;
Дослідження повітря на вміст:аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря рна вміст:
фенолу – 4 проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Дослідження піску на вміст яєць гельмінтів –
4проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря,швидкість
руху повітря, вологість) -18 замірів;
Природна та штучна освітленість- 26 замірів;
Дослідження ефективності роботи
вентсистеми в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу – 3 проб,
формальдегіду – 3 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб).
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря,

квітень 1раз в рік

квітень 1раз в рік
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вологість) -12 замірів;
Природна освітленість-20 замірів;
Дослідження повітря на вміст:аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря рна вміст:
фенолу – 4 проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження піску на вміст яєць гельмінтів –
4проби;
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу. проби побутового пилу на
наявність алергенних кліщів (по 10 проб).
Городоцький район
Городоцький
1
р-н

ЗОШ 1111ст.

смт.
Великий
Любінь

Навчальні
приміщення

Дослідження води із джерела водопостачання
квітень 1 раз на рік
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-20 замірів,
Метеофактори: вологість – 10 замірів,
температура повітря-10замірів, швидкість руху
повітря – 10 замірів;
Вміст у повітрі закритих приміщень: озону-5
проб, азоту діоксиду-5 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
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2

Городоцький
р-н

ЗОШ 1111ст.

с.
Березець

Навчальні
приміщення

3

Городоцький
р-н

ЗОШ1-111ст.

с. Грімне

Навчальні
приміщення

Дослідження води із джерела водопостачання
березе 1 раз на рік
за мікробіологічними, санітарнонь
хімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-26 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Змиви на БГКП- на харчоблоці - 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
квітень 1 раз на рік
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-26 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
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4

Городоцький
р-н

ЗОШ 1-11ст.

с.Підзвіри
нець

Навчальні
приміщення

5

Городоцький
р-н

НВК «ЗОШ
1-111ст.ДНЗ»

с.
Родатичі

Навчальні
приміщення

школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-26 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-26 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,

травен
ь

1 раз на рік

вересе
нь

1 раз на рік
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6

Городоцький
р-н

ЗОШ 1111ст.

с. Бірче

Навчальні
приміщення

7

Городоцький
р-н

ЗОШ1-111ст.

с.
Лісновичі

Навчальні
приміщення

обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-26 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-26 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби(при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;

жовтен 1 раз на рік
ь

листоп
ад

1 раз на рік
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8

Городоцький
р-н

ЗОШ1-111ст.

с. Поріччя

Навчальні
приміщення

9

Городоцький
р-н

ЗОШ 1-11ст.

с. Повітно

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
лютий
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-26 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби(при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
вересе
за мікробіологічними, санітарнонь
хімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-18 замірів,
Метеофактори: вологість – 8 замірів,
температура повітря-8 замірів, швидкість руху
повітря – 8 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);

1 раз на рік

1 раз на рік
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10

Городоцький
р-н

Жидачівський район
1
Жидачівський
р-н

НВК «ЗОШ
1-11ст.-ДНЗ»

с. Угринів

Навчальні
приміщення

Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження води із джерела водопостачання
березе
за мікробіологічними, санітарнонь
хімічнимипоказниками-2проби,
Природна та штучна освітленість-6 замірів,
Метеофактори: вологість – 6 замірів,
температура повітря-6 замірів, швидкість руху
повітря – 6 замірів;
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 4
проби,
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.

НВК
м.Жидач
«ЗОШ І-ІІІ ст ів
–ДНЗ»№1

Квітен
ь
2017 р
Навчальні
приміщення

Навчальні
приміщення

1 раз на рік

1 раз/ рік

Повітря на вміст аміаку- 12проб
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість - 20 замірів
Мікроклімат (температура, вологість)-12проб
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Комп’ютерн
ий клас
Майстерня
по обробці
металу
Приміщення
ігрової

2

Жидачівський
р-н

НВК
«ЗОШ І-ІІІ
ст- ДНЗ»

с.
Чорний
Острів

Харчоблок
Буфетна
ДНЗ
Вода питна
з шахтної
криниці
Навчальні
приміщення

Природна освітленість – 6замірів;
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 3 заміри
Природне освітленість- 5замірів;
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 3 заміри;
Природне освітлення – 5 замірів;
Штучне освітлення- 5замірів;
Мікроклімат -(температура, вологість) –
4заміри
Повітря на вміст аміаку – 3заміри
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Змиви на БГКП – 5змивів
Змиви на БГКП – 5змивів
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби

березе
нь

1 раз/ рік

Повітря на вміст аміаку-12проб
Дослідження ефективності роботи вентсистеми
в кабіті хімії- 2 заміри;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
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Навчальні
приміщення
Комп’ютерн
ий клас
Майстерня
по обробці
дерева
Приміщення
ігрової
ДНЗ

Харчоблок
Буфетна
ДНЗ
3

Жидачівський
р-н

ДНЗ
«Вишеньки»

Природна освітленість - 20 замірів;
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 12 замірів
Природна освітленість - 5замірів;
Мікроклімат (температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) - 12 замірів;
Природна освітленість – 5 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 3 заміри;
Природне освітлення - 5замірів;
Штучне освітлення – 3 заміри;
Мікроклімат -(температура, вологість)- 6
замірів
Повітря на вміст аміаку -3заміри;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 4
проби,
формальдегіду –4 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб); раптові
обстеження дітей на ентеробіоз (1-2 групи в
ДНЗ). Примітка. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Змиви на БГКП – 5проб
Змиви на БГКП - 5проб

м.Ходор
ів

1 раз/ рік
квітень
приміщення
спалень

Природна освітленість - 10замірів;
Мікроклімат (температура , вологість) 6замірів
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб); раптові
обстеження дітей на ентеробіоз (1-2 групи в
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Приміщення
ігрових

зал для
музичних та
спортивних
занять

4

Жидачівський
р-н

ЗОШ І111ст. №2

м.Ходор
ів

Ігрові
пісочниці
Харчоблок
і буфет
Вода питна
з шахтної
криниці
Навчальні
приміщення

ДНЗ). Примітка. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку - 6
проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду –6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна та штучна освітленість - 10
замірів;
Мікроклімат(температура ,вологість) 6замірів
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3
заміри;
Природна освітленість - 5 замірів;
Мікроклімат -(температура , вологість) 6замірів
Пісок на наявність яєць гельмінтів – 2 проби
Змиви на БГКП – 10змивів
Дослідження води із джерела водопостачання
за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби

1 раз/ рік
травен
ь

Дослідження повітря на вміст: аміаку- 12
проб
Дослідження повітря на вміст: оксиду вуглецю
-12проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду –6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінетах
хімії – 2 проби;
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Комп’ютерн
ий клас
Їдальня
5

Жидачівський
р-н

ДНЗ
«Калинонька
»

м.
Жидачів

1 раз/ рік
червен
ь
Спальні
приміщення

Приміщення
ігрових

6

Жидачівський

ДНЗ

Природна освітленість -10замірів;
Мікроклімат –( температура , вологість,
швидкість руху) - 10замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Природна освітленість - 10замірів;
Мікроклімат- (температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 6 замірів;
Змиви на БГКП – 10проб

пісочниці
харчоблок
смт.Нові приміщення

Природна освітленість -20 замірів;
Мікроклімат( температура, вологість)10замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку -12
замірів;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду –6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна та штучна освітленість -20 замірів;
Мікроклімат(температура, вологість) 10замірів
Пісок на наявність яєць гельмінтів -4 проби
Змиви на БГКП- 10проб
Природна освітленість - 10 замірів;

1 раз/ рік
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р-н

«Берізка»

Стрілищ
а

спа-лень

Приміщення
ігрових

зал для
музичних і
спортивних
занять

7

Жидачівський
р-н

НВК «ЗОШ
І-ІІ ст –ДНЗ»

с.
Кам’яне

пісочниці
Харчоблок
Буфетна
Навчальні
приміщення

Комп’ютерн
ий клас

Мікроклімат(температура, вологість) 10замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку - 6
замірів;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду –6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість -10замірів;
Мікроклімат(температура повітря,вологість)10замірів
Дослідження повітря на вміст: аміаку - 3
заміри
Природна освітленість -5 замірів;
Мікроклімат( температура, вологість) 10замірів
Пісок на наявність яєць гельмінтів -2 проби
Змиви на БГКП - 5проб
Змиви на БГКП - 5проб
Дослідження повітря на вміст: аміаку- 12 проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 12
проб,
формальдегіду –12 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість - 20 замірів
Мікроклімат (температура, вологість,
швидкість руху повітря)-12 замірів
Природна освітленість-5 замірів;
Мікроклімат - (температура, вологість,

серпен
ь

вересе
нь

1 раз/ рік
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Приміщення
ігрової

8

Жидачівський
р-н

ЗОШ І-ІІІ
ст.№1

м.Ходор
ів

Пісочниця
Харчоблок
Буфетна
ДНЗ
Навчальні
приміщення

Навчальні
приміщення
Комп’ютерн
ий клас
Майстерня з
обробки
дерева

9

Жидачівський

ЗОШ І-ІІІ

харчоблок
Вода питна

швидкість руху повітря)- 6 замірів
Дослідження повітря на вміст: аміаку - 6
замірів;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду –6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість -10замірів;
Мікроклімат(температура повітря,вологість)10замірів.
Пісок на наявність яєць гельмінтів -2проби
Змиви на БГКП - 10проб
Змиви на БГКП - 5проб
Дослідження повітря на вміст:аміаку-12 проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 12
проб,
формальдегіду – 12 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість -20 замірів;
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря)-16 замірів;
миви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії - 2 проби.
Природна освітленість -6 замірів
Мікроклімат(температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) – 6 замірів.
Природна освітленість – 5 замірів;
Штучна освітленість - 5 замірів;
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 6 замірів
Змиви на БГКП – 10проб
Дослідження води із джерела водопостачання

1 раз/ рік
жовтен
ь

листоп

1 раз/ рік
130

р-н

ст
.смт.Гніздичі
в

Смт.Гніз з шахтної
дичів
криниці
Навчальні
приміщення

Навчальні
приміщення
Комп’ютерн
ий клас
Харчоблок

Радехівський район
1
Радехівський
р-н

НВК «ЗОШ
1-111 ст.ДНЗ»

с.Дмитрі Навчальні
в
класи

за мікробіологічними, санітарнохімічнимипоказниками-2проби.

ад

Дослідження повітря на вміст: аміаку-12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 12
проб,
формальдегіду – 12 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження повітря на вміст: оксиду вуглецю
-12проб;
Природна освітленість -20 замірів;
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 12 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії - 2 проби;
Природна освітленість-5замірів;
Мікроклімат- -(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- 6 замірів
Змиви на БГКП – 10проб

Мікроклімат ( температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) – 15 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку-6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду – 6 проб(при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії - 2 проби;

Квітен
ь
2017 р

1 раз/ рік

березе
нь

1 раз в рік
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харчоблок

2

Радехівський
р-н

НВК «ЗОШ
1-11 ст.ДНЗ»

с.Пират
ин

Навчальні
класи

харчоблок

3

Радехівський
р-н

НВК «ЗОШ
1-111 ст.ДНЗ»

с.Микол
аїв

Навчальні
класи

харчоблок

Природна освітленість – 25 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Змиви на БГКП – 15 проб;
Дослідження води питна за мікробіологічними
показниками- 1 проба;
Мікроклімат( температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) – 15 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку-6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії - 2 проби;
Природна освітленість – 25 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі.
Змиви на БГКП – 15
Дослідження води питна за мікробіологічними
показниками – 1 проба;
Мікроклімат( температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) – 15 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку-6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб, формальдегіду – 6 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінетах
хімії – 2 проби;
Пририродна освітленість – 26 замірів;
змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб)в початковій
школі.
Змиви на БГКП – 15
Дослідження води питної за

березе
нь

1 раз в рік

березе
нь

1 раз в рік
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4

Радехівський
р-н

ЗОШ 1-111
ст.№2

м.Радехі
в,
вул.Кри
нична,2

Навчальні
класи

харчоблок

5

Радехівський
р-н

ЗОШ 1-111
ст.

смт.Лоп
атин

Навчальні
класи

харчоблок

6.

Радехівський
р-н

ДНЗ№3

м.Радехі
в,

Приміщення
групових,

мікробіологічними показниками – 1 проба
Мікроклімат( температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) – 15 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку-6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінетах
хімії – 2 проби;
Природна освітленість – 25 замірів;
Штучна освітленість – 20 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Змиви на БГКП – 10
Дослідження води питної за мікробіологічними
показниками – 1 проба;
Мікроклімат( температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) – 18 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку-6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінетах
хімії – 2 проби;
Природна освітленість – 26 замірів;
Штучна освітленість – 10 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Змиви на БГКП – 10
Дослідження води питної за мікробіологічними
показниками – 1 проба;
Мікроклімат (температура повітря, вологість
повітря) – 15 замірів;

квітень 1 раз в рік

травен
ь

1 раз в рік

червен
ь

1 раз в рік
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вул..Сон харчоблок
ячна,
10а

7.

Радехівський
р-н

ЗОШ 1-111
ст.№1

м.Радехі Навчальні
в,
класи
вул.Шеп
тицького

харчоблок

8

Радехівський

ДНЗ№2

м.Радехі

Приміщення

Природна освітленість – 15 замірів;
Штучна освітленість – 10 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність я/г –
4 проби;
Дослідження води питної за
мікробіологічними показниками – 1 проба;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб); раптові
обстеження дітей на ентеробіоз (1-2 групи в
ДНЗ). Примітка. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Мікроклімат (температура повітря, швидкість
вересе
руху, вологість повітря) – 15 замірів;
нь
Природна освітленість –30 замірів;
Штучна освітленість – 10 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3
проби,
формальдегіду – 3 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії – 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Змиви на БГКП – 10
Дослідження води питної за мікробіологічними
показниками – 1 проба
Мікроклімат (температура повітря, вологість
листоп

1 раз в рік

1 раз в рік
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р-н

м. Новий Розділ
м.Н.Розділ
1

в,
групових,
вул..Б.Л харчоблок
ьвівська,
5

ДНЗ
«Малятко»

повітря) – 15 замірів;
ад
Природна освітленість –15 замірів;
Штучна освітленість – 10 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3
проби,
формальдегіду – 3 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15 проб;
Дослідження води питної за
мікробіологічними показниками – 1 проба;
Дослідження піску пісочниць на наявність я/г –
4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб); раптові
обстеження дітей на ентеробіоз (1-2 групи в
ДНЗ). Примітка. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).

пр.
Шевчен
ка,32а

1 раз в рік
червен
ь
Спальні
приміщення

Приміщення

Природна освітленість - 20 проб;
Мікроклімат (температура повітря, вологість
повітря) - 12 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб); раптові
обстеження дітей на ентеробіоз (1-2 групи в
ДНЗ). Примітка. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст; аміаку- 12
135

ігрових

Ігрові
пісочниці
харчоблок,
буфет
2

м.Н.Розділ

ЗОШ І-ІІІ
ст № 5

пр.
Шевчен
ка,35

Навчальні
приміщення

Комп’ютерн
ий клас

Харчоблок

проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3
проби,
формальдегіду – 3 проби, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість - 20 проб;
Мікроклімат ( температура, вологість) - 12
проб;
Дослідження піску на наявність яєць
гельмінтів - 4 проби;
Змиви на БГКП - 10проб

Дослідження повітря на вміст; аміаку- 12
проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6
проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість - 20 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість поввітря,
швидкість руху повітря) - 12 замірів;
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії – 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Природна освітленість - 5 проб;
Штучна освітленість – 6 проб;
Мікроклімат ( температура повітря, вологість ,
швидкість руху) – 6замірів;
Змиви на БГКП - 10проб

листоп
ад

1 раз в рік

1 раз в рік
червен
ь
Тростянецька ОТГ
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Миколаївського району
Миколаївський Тростянецьк с.
1
р-н
а ЗОШ І- Тростян
ІІ ст
ець

Вода питна
з шахтної
криниці
Навчальні
приміщення

Комп’ютерн
ий клас

2

Миколаївський
р-н

НВК
«ЗОШ І-ІІІ
ст - ДНЗ»

с.
Демня

Їдальня
Вода питна
із артсвердловини
Навчальні
приміщення

Дослідження питної води за
мікробіологічними та сан-хімічними
показниками - 2 проби
Дослідження повітря на вміст аміаку- 12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії – 2 проби;
Природна освітленість 20 замірів;
Мікроклімат ( температура повітря, відновна
вологість, швидкість руху) – 12 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі.
Природна освітленість - 5 замірів;
Штучна освітленісті - 3;
Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху)- 6 замірів;
Змиви на БГКП 5
Дослідження питної води за
мікробіологічними та сан-хімічними
показниками – 2 проби
Дослідження повітря на вміст аміаку- 12
проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії – 2 проби;
Природна освітленість - 20 проб
Мікроклімат ( температура повітря, вологість,
швидкість руху) - 12 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі.

1 раз в рік
травен
ь

1 раз в рік
березе
нь
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Комп’ютерн
ий клас
Майстерня
по обробці
дерева
Приміщення
ігрової
у
групі ДНЗ

Миколаївський район
1
Миколаївськи НВК «ЗОШ Ій р-н
ІІІ ст –ДНЗ»

с.
Розвадів

Вода питна
із артсвердловини
Навчальні
приміщення

Комп’ютерн
ий клас

Майстерня

Природна освітленість - 5 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість , швидкість руху)- 6 замірів;
Природна освітленість - 5 замірів;
Мікроклімат ( температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря)-6 замірів;
Ефективність вентиляційної системи-2заміри.
Природнє освітлення – 5 замірів;
Мікроклімат -(температура, вологість) – 6
замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку - 3
заміри;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт)
Дослідження питної води за
мікробіологічними та санітарно-хімічними
показниками - 2 проби
Дослідження повітря на вміст: аміаку- 12
проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії – 2 проби;
Природна освітленість - 20 проб;
Мікроклімат (температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря) - 12 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі.
Природна освітленість - 5 замірів;
Мікролімат (температура повітря, вологість,
швидкість руху повітря)- 6 замірів;
Природна освітленість - 5 замірів

Лютий

1 раз в рік
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по обробці
металу
Приміщення
ігрової

Харчоблок
Буфетна
ДНЗ
2

Миколаївськи
й р-н

ДНЗ
«Вишенька»

с.
Розвадів
Спальні
приміщення

Приміщення
ігро-вих

Мікроклімат -(температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря)- 6 замірів;
Природна освітленість - 5 замірів;
Мікроклімат -(температура, вологість) – 6
замірів;
Дослідження повітря на вміст аміаку – 3
заміри;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби,
формальдегіду – 3 проби(при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Змиви на БГКП-10проб
Змиви на БГКП -10проб
Дослідження питної води з джерела
водопостачання за мікробіологічними та
санітарно-хімічними показниками- 2 проби
Природна освітленість - 10 замірів;
Мікроклімат ( температура повітря, відновна
вологість) - 6 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб); раптові
обстеження дітей на ентеробіоз (1-2 групи в
ДНЗ). Примітка. Проводити обстеження
тільки із погодженням з керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку -6
проб;Дослідження повітря на вміст: фенолу –

1 раз в рік
квітень
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зал для
музичних та
фізкультурн
их занять
2 Ігрові
пісочниці
Харчоблок,
буфетна
3

Миколаївськи
й р-н

ДНЗ
«Струмок»

с.
Березин
а
вул
Грушевського,

6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість -10 проб;
Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість) - 6 проб;
Дослідження повітря на вміст:аміаку- 3
проби;Природна освітленість - 5 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість, швидкість рухуЇ - 6 замірів;
Дослідження піску на наявність яєць
гельмінтів – 2 проби;
Змиви на БГКП - 10 проб.
1 раз в рік

Спальні
приміщення

Приміщення
ігрових

зал для
музичних та
фізкультурн

Природна освітленість-20 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість)-12 замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку - 12
проб;Дослідження повітря на вміст: фенолу –
12проб,
формальдегіду – 12 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Природна освітленість - 20 замірів;
Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість) - 12 замірів.
Дослідження повітря на вміст: аміаку- 3 проби;
Природна освітленість 5 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна

серпен
ь
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4

Миколаївськи
й р-н

НВК «ЗОШ І- с.
ІІІ ст –ДНЗ»
Рудники

их занять
4 Ігрові
пісочниці
Харчоблок
Буфетна
Вода питна
із артсвердловини
Навчальні
приміщення

Комп’ютерн
ий клас
Майстерня
по обробці
металу
Приміщення
ігрової

вологість)-4 заміри;
Дослідження піску на наявність яєць
гельмінтів – 4 проби
Змиви на БГКП -5проб
Змиви на БГКП - 5проб
Дослідження питної води за
мікробіологічними та санітарно-хімічними
показниками- 2 проби
Дослідження повітря на вміст: аміаку- 12
проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 12
проб,
формальдегіду – 12 проб(при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії – 2 проби;
Природна освітленість - 20 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) - 12
замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб)в початковій
школі
Природна освітленість – 5 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху)- 6 замірів;
Природна освітленість
- 5 замірів
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря)- 6 замірів;
Природнє освітлення - 5 замірів;
;
Мікроклімат(температура,вологість повітря)6 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3
заміри;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3

вересе
нь

1 раз в рік
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5

Миколаївськи
й р-н

ЗОШ ІІІІ ст

с.
Дрогови
ж

Ігрова
пісочниця
Харчоблок
НВК
Буфетна
ДНЗ
Вода питна
з
артсвердлов
ини
Навчальні
приміщення

Комп’ютерн
ий клас
харчоблок
м.Борислав
м. Борислав
1

ЗОШ І-ІІІ ст.
№8

вул.
Січови
х
Стріль

Навчальні
приміщення

проби,
формальдегіду –3 проби(при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Дослідження піску на наявність яєць
гельмінтів 1 проба;
Змиви на БГКП 10 проб
Змиви на БГКП -

5 проб

Дослідження питної води з джерела
водопостачання за мікробіологічними та
санітарно-хімічними показниками - 2 проби

жовтен
ь

1 раз
в рік

Дослідження повітря на вміст: аміаку- 12
проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 12
проб,
формальдегіду – 12 проб, (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність витяжної вентиляції в кабінеті
хімії – 2 проби;
Природна освітленість - 20 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря)- 12
замірів;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі
Природна освітленість - 5 замірів;
Мікроклімат (температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) – 6 замірів;
Змиви на БГКП 5проб
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);

квітень

1

142

ців

Мікроклімат: температура -12, вологість-12,
швидкість руху повітря-12заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-20замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

2

м. Борислав

ЗОШ І-ІІІ ст.
№7

вул.
В.
Велико
го

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -12, вологість-12,
швидкість руху повітря-12заміри,

травен
ь

1

вересе
нь

1

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-20замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

3

м. Борислав

ЗОШ І-ІІІ ст.
№1

вул.
Шкіль
на

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб)в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -12, вологість-12,
швидкість руху повітря-12заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-20замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

4

м. Борислав

ДНЗ №20

вул.Ко
валіва

Приміщення
групових

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових

червен
ь
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5

м. Борислав

ДНЗ №18

вул.
Шевче
нка

Приміщення
групових

6

м. Борислав

ДНЗ №3

вул.

Приміщення

меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 12
замірів;
Освітленість природна- 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проби
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби
формальдегіду– 3проби (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 12
замірів;
Освітленість природна- 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб

липень

серпен
144

м.Дрогобич
1
м.Дрогобич

ЗОШ І-ІІІ ст.
№17

Шкіль
на

групових

Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість12замірів;
Освітленість природна- 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)

ь

вул.
Самбір
ська,
70

Навчальні
приміщення

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -18, вологість-18,
швидкість руху повітря-18заміри,

квітень

1 раз в рік

травен
ь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-15замірів,
Рівень шумового навантаження – 4 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;

2

м.Дрогобич

ДНЗ №19
«Полуничка»

вул.
І.Фран
ка, 20

Приміщення
групових

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
15проб
формальдегіду– 15 проб (при наявності нових
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3

м.Стебник

ЗОШ І-ІІІ ст.
№6

вул.
Груше
вськог
о,10

Навчальні
приміщення

меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура, вологість- 12
замірів;
Рівень шумового навантаження – 4 заміри,
Освітленість природна- 15 замірів;
Освітленість штучна– 15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
15проб
формальдегіду– 15 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -18, вологість-18,
швидкість руху повітря-18заміри,

липень

1 раз в рік

серпен
ь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 4 заміри,
Природне освітлення-15замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

4

м.Стебник

ДНЗ №26
«Калинка»

вул.
Мельн
ика,17

Приміщення
групових

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
15проб
формальдегіду– 15 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
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5

м. Трускавець

ЗОШ І-ІІІст.
№1

вул.Са Навчальні
дова,14 приміщення

Мікроклімат :температура , вологість- 18
замірів;
Освітленість природна- 15 замірів;
Освітленість штучна– 15замірів,
Рівень шумового навантаження – 4 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
15проб
формальдегіду– 15 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -18, вологість-18,
швидкість руху повітря-18заміри,

жовтен
ь

1 раз в рік

листоп
ад

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 4 заміри,
Природне освітлення-15замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;

6

м. Трускавець

ДНЗ №7
«Дзвіночок»

вул.Ст
ебниць
ка,96

Приміщення
групових

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
15проб,
формальдегіду– 15 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 18
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замірів;
Освітленість природна- 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Рівень шумового навантаження – 4 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Сокальський район
1
Сокальський
р-н
м.Великі
Мости

ЗОШ І-ІІІ ст.

м.Вели Класні
кікабінети,
Мости, спортзал
вул.Ше
вченка,
30а

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,

Березе
нь

1раз в рік

Квітен
ь

1раз/рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

2

Сокальський
р-н
с.Сілець

ЗОШ І-ІІІ ст.
ім.І.КлиміваЛегенди

с.Сілец
ь,
вул.Но
ва. 1

Класні
кабінети,
спортзал

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
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хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

3

Сокальський
р-н
м.Белз

ЗОШ І-ІІІ ст.

м.Белз,
пл.
Україн
и, 2

Класні
кабінети,
спортзал

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,

Травен
ь

1раз в рік

Вересе
нь

1раз в рік

Жовте
нь

1раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;

4

Сокальський
р-н
с.Забужжя

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Забу
жжя,
вул.І.Ф
ранка,
55

Класні
кабінети,
спортзал

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

5

Сокальський
р-н
с.Войславичі

ЗОШ І-ІІ ст.

с.Войс
лавичі.
Вул.Б.

Класні
кабінети,
спортзал

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
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Хмель
ницького,
1

меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;

6

Сокальський
р-н
м.Сокаль

ДНЗ № 7

м.Сока
ль ,
вул.Ге
роїв
УПА,
19

Групові
кімнати,
харчоблок,
пісочниці

7

Сокальський
р-н
м.Великі
Мости

ДНЗ

м.Вели
кі
Мости
,
вул.Баз
арна, 3

Групові
кімнати
харчоблок,
пісочниці

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 6
замірів;
Освітленість природна- 10 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Рівень шумового навантаження – 4 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
Формальдегіду3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 6
замірів;

Березе
нь

1раз в рік

Червен
ь

1раз в рік
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Освітленість природна- 10 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
м.Червоноград
1
м.Червоноград

ЗОШ-колегіум
І-ІІІ ст. № 3

вул.Ко
рольов
а. 19

Класні
кабінети,
спортзал

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,

жовтен
ь

1раз в рік

листоп
ад

1раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

2

м.Червоноград

ЗОШ І-ІІІ ст № вул.Шу Класні
10
хевича, кабінети,
1
спортзал

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
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Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

3

м.Червоноград

ЗОШ І-ІІІ ст №
9

вул.Ше Класні
птицьк кабінети,
ого, 17 спортзал

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,

листоп
ад

1раз в рік

груден
ь

1раз в рік

червен
ь

1раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

4

м.Червоноград

ЗОШ І-ІІІ ст № вул.Ше Класні
8
птицьк кабінети,
о-го, 15 спортзал

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Природне освітлення-10замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

5

м.Червоноград

ДНЗ № 1

вул.Ше Групові
птицьк кімнати
ого,
16а

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду-3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
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6

м.Червоноград

ДНЗ № 10

вул.Ку
рбаса.
6а

Групові
кімнати

7

м.Червоноград

ДНЗ № 2

вул.

Групові

Мікроклімат :температура , вологість- 6
замірів;
Освітленість природна- 10 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду-3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 6
замірів;
Освітленість природна- 10 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб

липень

1раз в рік

серпен

1раз в рік
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8

м.Червоноград

ДНЗ № 19

Купчи
нськог
о, 1а

кімнати

вул.Ма
зепи,
10

Групові
кімнати

Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду-3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 9
замірів;
Освітленість природна- 10 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду-3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 6
замірів;
Освітленість природна- 10 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.

ь

вересе
нь

1раз в рік
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Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Яворівський район
1
Яворівський рн

ЗОШ 1-3 ст.
ім Івана
Франка

смт .
ІваноФранк
ово,
вул,
Івана
Франка
,1

Навчальні
приміщення
,
спортивний
зал,харчобл
ок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,

жовтен
ь

1

жовтен
ь

1

вересе
нь

1

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-50замірів,
Штучне освітлення-50замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

2

Яворівський
р-н

ЗОШ 1-3 ст.
№1

м.
Новояв
орівськ
, вул
Січови
х
Стріль
ців,9

Навчальні
приміщення
,
спортивний
зал,харчобл
ок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-50замірів,
Штучне освітлення – 50 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

3

Яворівський рн

Гімназія ім.
Осипа Маковея

м.
Яворів,
вул
Львівс
ька,18

Навчальні
приміщення
,
спортивний
зал,харчобл
ок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
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хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-50замірів,
Штучне освітлення – 50 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

4

Яворівський
р-н

ЗОШ 1-3 ст

смт.Ш
кло,
вул
Шевче
нка,1

Навчальні
приміщення
,
спортивний
зал,харчобл
ок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,

вересе
нь

1

квітень

1

березе
нь

1

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-50замірів,
Штучне освітлення – 50 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

5

Яворівський рн

ЗОШ 1-2ст.

с.
Залуж
жя

Навчальні
приміщення
,
спортивний
зал,харчобл
ок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб
формальдегіду– 3 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -36, вологість-36,
швидкість руху повітря-36заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-50замірів,
Штучне освітлення – 50 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

6

Яворівський
р-н

ДНЗ

с.
Прилб
ичі,

Приміщенн
я групових,
харчоблок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду-3проб (при наявності нових
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вул.Са
дова,2

7

Яворівський рн

ДНЗ №4

м.
Яворів,
вул.В.
Перед
містя,5

Приміщенн
я групових,
харчоблок

8

Яворівський р-

ДНЗ №1

м.

Приміщенн

меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 6
замірів;
Освітленість природна- 12 замірів;
Освітленість штучна– 12 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду-3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 6
замірів;
Освітленість природна- 12 замірів;
Освітленість штучна– 12 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 4 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 3проб

квітень

1

травен

1
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н

Жовківський район
1
Жовківський

Новояв
орівськ
, вул
Січови
х
Стріль
ців,15

ДНЗ

с.Малехів

я групових,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: фенолу – 3проб,
формальдегіду-3проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість- 24
замірів;
Освітленість природна- 12 замірів;
Освітленість штучна– 12 замірів,
Рівень шумового навантаження – 2 заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 6 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб)

ь

Групові
приміщення

Природна та штучна освітленість – 10 замірів
Мікроклімат (температура, вологість) – 14
замірів
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9проб (при наявності нових
меблів та проведення ремонтних робіт);
Дослідження піску пісочниць на вміст на я/г –
2проби
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.

травен
ь
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2

Жовківський

ДНЗ №2

м.Жовква

Групові
приміщення

3

Жовківський

ДНЗ №1
м.РаваРуська

м.РаваРуська

Групові
приміщення

проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Природна та штучна освітленість – 10 замірів
Мікроклімат (температура, вологість) –
14замірів
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9проб (при наявності нових
меблів та проведення ремонтних робіт);
Дослідження піску пісочниць на вміст на я/г –
2проби
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Природна та штучна освітленість – 10 замірів
Мікроклімат (температура, вологість) –
14замірів
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9проб (при наявності нових
меблів та проведення ремонтних робіт);

жовтен
ь

вересе
нь

Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;

Дослідження піску пісочниць на вміст на я/г –
2проби
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
159

4

Жовківський

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.В.Грибо
вичі

Навчальні
приміщення

5

Жовківський

ЗОШ І-ІІІ
№1 ст.

м.РаваРуська

Навчальні
приміщення

алергенних кліщів (по 10 проб).
Природна та штучна освітленість – 20 замірів
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря) – 20 замірів
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9проб (при наявності нових
меблів та проведення ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Природна та штучна освітленість – 20 замірів
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря) – 20 замірів
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9проб (при наявності нових
меблів та проведення ремонтних робіт);

жовтен
ь

жовтен
ь

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
м.Львів
1
м.Львів

ЗОШ1-111ст.
№83

вул.Пулюя,
16

навчальні
приміщенн
я,
спортивни
й
зал,
комп’ютер
ний клас

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
меблів та проведення ремонтних робіт);

березе
нь

1раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
-Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) – по 6 замірів;
Природна освітленість – 30замірів;
Штучна освітленість-15замірів;
Рівень шумового навантаження – 1замір( при
наявності джерела шуму);
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Дослідження води за мікробіологічними
показниками – 1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;

2

м.Львівсмт.Брюхович
і

ДНЗ №143

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
вул.Макаре Групові
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
нка,9
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
я,медични формальдегіду– 6проб (при наявності нових
й кабінет, меблів та проведення ремонтних робіт);
зал
для -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість) –по 6 замірів;
музичних
Природна освітленість – 20 замірів;
та
Штучна освітленість-15 замірів;
фізкультур Рівень шумового навантаження – 1замір( при
них занять наявності джерела шуму);

березе
нь

1раз в рік

Дослідження води за мікробіологічними
показниками – 1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці -10проб

3

м.Львів

ЗОШ
1- вул.Мельн
111ст.№17
ика,1/3

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Дослідження піску з пісочниць- 2 проби;
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб квітень
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
я,
спортивни меблів та проведення ремонтних робіт);
й
зал, Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
комп’ютер -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
ний клас
вологість, швидкість руху повітря) –по 6 замірів;

1раз в рік

Природна освітленість – 30замірів;
Штучна освітленість-15замірів;
Рівень шумового навантаження – 1замір( при
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наявності джерела шуму);
Дослідження води за мікробіологічними
показниками – 1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;

4

м.Львів

ЗОШ1-111ст.
№63

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
вул.
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб квітень
Личаківськ приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
а,
я,
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спортивни меблів та проведенні ремонтних робіт);
й
зал, Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
комп’ютер -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
ний клас
вологість, швидкість руху повітря) –по 6 замірів;

1раз в рік

Природна освітленість – 30 замірів;
Штучна освітленість-15 замірів;
Рівень шумового навантаження – 1замір;
Дослідження води за мікробіологічними
показниками – 1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;

5

м.Львів
смт.Рудно

ДНЗ №180

вул.
Грушевськ
ого,56

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
ігрові
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
я, спальні формальдегіду– 6проб (при наявності нових
приміщенн меблів та проведенні ремонтних робіт);
я,
мед -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість) – по 6 замірів ;
кабінет,
Природна освітленість – 20 замірів;
зал
для Штучна освітленість-15 замірів;
музичних
Рівень шумового навантаження – 1замір;
Дослідження води за мікробіологічними
та
фізкультур показниками – 1проба із запасного резервуару;
них занять Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;

квітень

1раз в рік

Дослідження піскупісочниць на яйця гельмінтів-6
проб;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
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6

м.Львів

НВК «Школа вул.Вічева,
Святої Софії» 2

7

м.Львів

ДНЗ № 163

вул.Симон
енка,16

обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
я на 1-му формальдегіду– 6проб (при наявності нових
поверсі, на меблів та проведенні ремонтних робіт);
верхньому -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) – по 6 замірів;
поверсі,в
Природна освітленість – 30 замірів;
спортивно Штучна освітленість-15замірів;
му
Рівень шумового навантаження – 1замір;
залі,комп’ Дослідження води за мікробіологічними
ютерному показниками – 1проба із запасного резервуару.
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;
класі
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
ігрові
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
я, спальні формальдегіду– 6проб (при наявності нових
приміщенн меблів та проведенні ремонтних робіт);
я,
мед -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість) – по 6 замірів;
кабінет,
Природна освітленість – 20 замірів;
зал
для Штучна освітленість-15замірів;
музичних
Рівень шумового навантаження – 1замір;
Дослідження води за мікробіологічними
та
фізкультур показниками – 1проба іззапасного резервуару;

травен
ь

1раз в рік

травен
ь

1раз в рік
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них занять

8

м.Львів

НВК«Школа- вул.Тракт
садок«Провес Глинянськ
інь»
ий,
151-А

Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб;
Дослідження піску пісочниць на яйця гельмінтів-6
проб;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
ігрові
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
я, спальні формальдегіду– 6проб (при наявності нових
приміщенн меблів та проведенні ремонтних робіт);
я,
мед -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) – по 6 замірів;
кабінет,
Природна освітленість – 20замірів;
зал
для Штучна освітленість-15 замірів;
музичних
Рівень шумового навантаження – 1замір;
Дослідження води за мікробіологічними
та
фізкультур показниками – 1проба із запасного резервуару);
них занять Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб;

червен
ь

1раз в рік

червен
ь

1раз в рік

Дослідження пісок пісочниць на яйця гельмінтів-6
проб;

9

м.Львів

ДНЗ №25

вул.
Листопадо
вого Чину,
26

ігрові
приміщенн
я, спальні
приміщенн
я,
мед

змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат(температура повітря, відносна
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кабінет,
зал
для
музичних
та
фізкультур
них занять

10

м.Львів

ЗОШ № 98

вул.
Трильовсь
кого,12

вологість) – по 6 замірів;
Природна освітленість – 20 замірів;
Штучна освітленість-15 замірів;
Рівень шумового навантаження – 1замір;
Дослідження води за мікробіологічними
показниками – 1проба іззапасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб;
Дослідження піскупісочниць на яйця гельмінтів-6
проб

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
я
спортивни меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
й
хімії – 2 заміри;
зал,комп’ю -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
терний
вологість, швидкість руху повітря) – по 6 замірів;
клас
Природна освітленість – 30 замірів;

вересе
нь

1раз в рік

жовтен
ь

1раз в рік

Штучна освітленість-15 замірів;
Рівень шумового навантаження – 1 замір;
Дослідження води за мікробіологічними
показниками – 1пробіз запасного резервуару);
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб;

11

м.Львів

Фізиковул.Карад
математичний жича,29
ліцей

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
я на 1-му формальдегіду– 6проб (при наявності нових
поверсі, на меблів та проведенні ремонтних робіт);

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
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12

13

м.Львів

м.Львів

ДНЗ №175

ЗОШ1-111ст.
№99

вул.Антоне
нкаДавидович
а,11

верхньому
поверсі,в
спортивно
му
залі,
комп’ютер
ному класі

хімії – 2 заміри;

ігрові
приміщенн
я, спальні
приміщенн
я,
мед
кабінет,
зал
для
музичних
та
фізкультур
них занять

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);

Мікроклімат(температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) – по 6
замірів; Природна освітленість – 30 замірів;
Штучна освітленість-15 замірів;
Рівень шумового навантаження – 1замір;
Дослідження
води
за
мікробіологічними
показниками – 1пробаіз запасного резервуару;

жовтен
ь

1раз в рік

листоп
ад

1 раз в рік

-Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість) – по 6 замірів;
Природна освітленість – 20 замірів;
Штучна освітленість-15 замірів;
Рівень шумового навантаження – 1замір;
Дослідження
води
за
мікробіологічними
показниками – 1проба іззапасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на яйця гельмінтів-6
проб;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
вул.Творча, навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
1
приміщенн Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
я на 1-му формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
поверсі, на меблів та проведенні ремонтних робіт);
верхньому -Мікроклімат ( температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) – по 6 замірів;
поверсі,в
Природна освітленість – 30 замірів;
спортивно Штучна освітленість-15 замірів;
му
залі, Рівень шумового навантаження – 1замір;
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комп’ютер
ному класі

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
Дослідження
води
за
мікробіологічними
показниками – 1 проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб в початковій
школі.
Стрийський район
1

Стрийський
р-н
с. Лисовичі

навчальні
приміщення
на
НВК “ЗОШ1с.
111ст. -ліцей
Лисовичі
”

2

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

навчальні
приміщення
на
Стрийський
р-н
с. Стрілків

Стрілківська
ЗОШ 1-111
ст

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3, вологість-3,
швидкість руху повітря-3заміри,
Природне освітлення-15 замірів,

с.
Стрілків

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура -3, вологість3заміри, швидкість руху повітря-3заміри;
Природне освітлення-15замірів;

березе
нь

1

березе
нь

1

березе
нь

1

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

3
Стрийський
р-н

ЗОШ 1-11 ст

с. Жулин

навчальні
приміщення
на

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3, вологість-
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3заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

4

навчальні
приміщення
на
Стрийський
р-н
с. Миртюкі

НВК
с.
«ЗОШ1Миртюки
111ст.– ДНЗ»

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3, вологість-3,
швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

березе
нь

1

березе
нь

1

квітень

1

Природне освітлення-15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

5

навчальні
приміщення
на
Стрийський
р-н
с. Братківці

НВК«ЗОШ
1-111 ст. –
ДНЗ»

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:
температура
-3,
вологість-3,
швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

с.
Братківці

Природне освітлення-15 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

6

Стрийський
р-н
с. Лисятичі

НВК “
ЗОШ1-111 ст
– ДНЗ”

с.
Лисятичі

навчальні
приміщення
на

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
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Мікроклімат: температура -3, вологість-3,
швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-15замірів;
Дослідження повітря на вміст СО - 9(в
приміщеннях з пічним опаленням) ;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

7

Стрийський
р-н
с. Дуліби

навчальні
приміщення
на
НВК “
ЗОШ1-11 ст
– ДНЗ

с. Дуліби

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3, вологість-3,
швидкість руху повітря-3замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті квітень
хімії – 2 заміри;

1

Природне освітлення-15 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

8

Стрийський
р-н
с. Кавсько

навчальні
приміщення
на
НВК “ЗОШ
1-111 ст –
ДНЗ”

с. Кавсько

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3, вологість-3,
швидкість руху повітря-3замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті квітень
хімії – 2 заміри;

1

Природне освітлення-15 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

9

Стрийський

НВК “ ЗОШ

смт.

навчальні

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб

квітень

1
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р-н
смт. Дашава

1-111 ст ДНЗ”

Дашава

приміщення
на

Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3заміри, вологість3заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-15 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

10

Стрийський
р-н
с. Нижня
Стинава

навчальні
приміщення
на
ЗОШ 1-11 ст

с. Нижня
Стинава

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3заміри, вологість3заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Природне освітлення-15 замірів;

квітень

1

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
квітень

1

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

11

Стрийський
р-н
с Конюхів

навчальні
приміщення
на

НВК “ ЗОШ
1-111 ст ДНЗ”

с. Коюхів

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри, вологість3 заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Природне освітлення-15 замірів;
Дослідження повітря на вміст СО – 9проб (в
приміщеннях з пічним опаленням) ;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
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м. Стрий
1

м. Стрий

навчальні
приміщення
на

ЗОШ1-111ст
№3

вул. 50-р
УПА,2

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри, вологість3 заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Квітен
ь

1

Березе
нь

1

Березе
нь

1

Природне освітлення-15заміри;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

2

навчальні
приміщення
на

м. Стрий

ЗОШ 1111ст.№ 6

вул.
Коперніка
,1

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри, вологість3 заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-15 замірів;
Дослідження повітря на вміст СО – 9 проб(в
приміщеннях з пічним опаленням) ;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

3

навчальні
приміщення
м. Стрий

ЗОШ 1111ст.№ 7

вул. Ф.
Колесси,
12

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри, вологість3 заміри, швидкість руху повітря-3замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-15замірів;
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Дослідження повітря на вміст СО – 9проб(в
приміщеннях з пічним опаленням) ;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

4

навчальні
приміщення

м. Стрий

ЗОШ1111ст.№ 8

вул.
Вузька, 9

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри, вологість3 заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Березе
нь

1

Квітен
ь

1

Квітен
ь

1

Природне освітлення-15 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

5

навчальні
приміщення

м. Стрий

ЗОШ1111ст.№ 10

вул.
Красівськ
ого, 12

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри, вологість3 заміри, швидкість руху повітря-3заміри,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення-15замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Сколівський район
1
Сколівський
район

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Верхнє
Синьовид
нє

Навчальні
приміщення

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість, швидкість
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руху повітря- 18 замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення- 40замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

2

Сколівський
район

с.Трухані
ЗОШ І-ІІІ ст.. в

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,

Квітен
ь

1

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення- 40замірів,
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)-2проби
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

3

Сколівський
район

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Орява

Навчальні
приміщення

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,
Природне освітлення- 40замірів,
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)- 2 проби;

Квітен
ь

1

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

4

Сколівський
район

НВК ЗОШліцей

с.Козьова

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,

Квітен
ь
1
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швидкість руху повітря- 18 замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення- 40замірів;
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням) ;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

Сколівський

НВК»ЗОШ ІІІ –ДНЗ»

с.Крушел
ьниця

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Квітен
ь

1

Природне освітлення- 40замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

6

Сколівський
район

ЗОШ І-ІІІ ст.

смт.Славс
ьке

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

1

Жовте
нь

Природне освітлення- 40замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

7

Сколівський
район

ЗОШ І-ІІ ст.

с.Н.Синьо
видне

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб

Жовте
нь

1
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формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,
Природне освітлення- 40замірів,
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)- 2 проби;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

8

Сколівський
район

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Завадка

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб)в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,
Природне освітлення- 40замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

1

Жовте
нь

Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)- 2 проби;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

9

Сколівський
район

ЗОШ І-ІІ ст.

с.Плав´яБринівка

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,
Природне освітлення- 40замірів,
Дослідження новітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)- 2 проби;

1

Листо
пад

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
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10

Сколівський
район

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Росохач

Навчальні
приміщення

обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,

Листо
пад

1

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення- 40замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

11
Сколівський

НВК «ЗОШ
І-ІІІ ст.-ДНЗ»
с.
Либохора

Навчальні
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,
Природне освітлення- 40замірів;

1

Жовте
нь

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

12
Сколівський

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);

академічна
гімназія

м .Сколе

Навчальні
приміщення

Метеофактори:температура, вологість, швидкість
руху повітря- 18 замірів,
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

1

Березе
нь

Природне освітлення- 40замірів,
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)- 2 проби;
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
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13

Сколівський
район

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,

ЗОШ І ст.

м. Сколе

Навчальні
приміщення

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення- 40замірів;
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)- 2 проби;

1

Березе
нь

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

14

Сколівський
район

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори:температура, вологість,
швидкість руху повітря- 18 замірів,

ЗОШ І-ІІІ ст.. м. Сколе

Навчальні
приміщення

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Природне освітлення- 40замірів;
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)- 2 проби;

1

Березе
нь

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;

15

Сколівський
район

ДНЗ
«Дударик»

м. Сколе

Групові
приміщення

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Метеофактори:температура, вологість- 18
замірів,
Природне освітлення- 20замірів;
Штучне освітлення- 20замірів;

1
Березе
нь

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
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Дослідження піску пісочниць на вміст яйця
глистів - 2 проби,

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) .
Золочівський район
Золочівський
1
р-н

НВК«ЗОШ ІІІ1 ст.-ДНЗ»

с. Зозулі

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря- 12 замірів,

квітень

1 раз в рік

травень

1 раз в рік

вересен

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;
Природна освітленість – 50 замірів,
Рівень шуму – 4 заміри (2 - майстерня, 2 –
комп’ютерний клас),
Дослідження піску пісочниць на вміст яйця глистів
- 3 проби,
Змиви на БГКП з харчоблоку – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарно-хімічними
та мікробіологічними показниками – 2 проби;

2

Золочівський
р-н

ЗОШ І-ІІ ст.
№1

м. Золочів,
вул.
Небесної
сотні

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря- 12 замірів,
Природна освітленість – 50замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарно-хімічними
та мікробіологічними показниками -2 проби;

3

Золочівський

НВК «ЗОШ

с. Ясенівці

Навчальні

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
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4

р-н

І-ІІ ст.-ДНЗ»

Золочівський
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

приміщення,
харчоблок

с.
Вороняки

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб ь
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря- 12 замірів,
Природна освітленість – 50замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
жовтен
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб ь
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря- 12 замірів,

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

5

Золочівський
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

м.
Глиняни,
вул.
Шевченка,
36

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Природна освітленість – 50замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
листопа 1 раз в рік
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб д
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Ефективність вентиляційної системи в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря- 12 замірів,
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Природна освітленість – 50замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
6

Золочівський
р-н

ДНЗ №7

м. Золочів,
вул.
Гайдамаціь
ка,9

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість- 10 замірів,
Природна освітленість – 15 замірів,
Штучне освітленість – 15 замірів,
Дослідження піску пісочниць на вміст яйця глистів
– 7 проб,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарно-хімічними
та мікробіологічними показниками - 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря, обладнання
на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2 групи
в ДНЗ). Примітка. Проводити обстеження тільки із
погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність алергенних
кліщів (по 10 проб).

червень
.

1 раз в рік

7

Золочівський
р-н

ДНЗ

с.
Гончарівка

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість- 10 замірів,

липень

1 раз в рік

Природна освітленість – 15 замірів,
Штучне освітленість – 15 замірів,
Дослідження піску пісочниць на вміст яйця глистів
– 7 проб,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарно-хімічними
та мікробіологічними показниками - 2 проби;
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8

Золочівський
р-н

ДНЗ

смт.
Поморяни

Групові
приміщення,
харчоблок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість- 10 замірів,

серпень

1 раз в рік

квітень

1 раз в рік

Природна освітленість – 15 замірів,
Дослідження піску пісочниць на вміст яйця глистів
– 7 проб,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20 проб,
Дослідження води питної за санітарно-хімічними
та мікробіологічними показниками - 2 проби;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
проби грунту, піску з пісочниць дитячих
дошкільних закладів на я/г (проби відбирати в
залежності від кількості пісочниць 1 проба-1
пісочниця);
Перемишлянський район
Перемишлянсь ЗОШ 1-11ст.
1
кий р-н

м.Бібрка

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 9проб
формальдегіду– 9 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість, швидкість
руху повітря- 12 замірів,
Природна освітленість – 30 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб,
Заміри шумового навантаження – 3 заміри

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
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2

Перемишлянсь
кий р-н

ЗОШ 1-111 ст.
с. Коросно

3

4

Перемишлянсь
кий р-н

Перемишлянсь
кий р-н

ЗОШ1-111ст
№2

НВК «ЗОШ111ст гімназія»

м.Перемиш
ляни,
вул.Шкіль
на

м.Перемиш
ляни
вул.Приво
кзальна

Навчальні
приміщення
, кабінет
ком’ютерно
ї техніки,

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість, швидкість

харчоблок

руху повітря- 12 замірів,
Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;
Природна освітленість – 30 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб,
Дослідження води питної за санітарно-хімічними
та мікробіологічними показниками – 2 проби,
Шумове навантаження– 3 заміри,

Навчальні
приміщення
, кабінет
ком’ютерно
ї техніки,
харчоблок

Навчальні
приміщення
,кабінет
ком’ютерно
ї техніки,
харчоблок

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість, швидкість

травень

1 раз в рік

жовтен
ь

1 раз в рік

руху повітря- 12 замірів,
Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;
Природна освітленість – 30 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб,
Шумове навантаження– 3 заміри,

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість, швидкість

листопа 1 раз на рік
д

руху повітря- 12 замірів,
Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;
Природна освітленість – 30 замірів,
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змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб,
Шумове навантаження– 3 заміри,

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.

5

Перемишлянсь
кий р-н

ДНЗ
«Сонечко»

м.
Перемишл
яни
вул.Приво
кзальна

6

Перемишлянсь
кий р-н

ДНЗ
«Сонечко»

м.Бібрка

Групові
приміщення,
зал для
музичних та
фізкультурні
занять,

харчоблок

Групові
приміщення,
зал для
музичних та
фізкультурні
занять,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість- 12 замірів,

вересен
ь

1 раз в рік

жовтен
ь

1 раз в рік

Природна освітленість – 10 замірів,
Штучне освітленість – 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб
Дослідження піску пісочниць на я/глистів- 4проби;

Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура, вологість- 12
замірів,
Природна освітленість – 10 замірів,
Штучне освітленість – 10 замірів,

змиви на БГКП на харчоблоці – 10 проб
Дослідження піску пісочниць на я/глистів4проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
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групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Кам.Бузький район
1
Кам.Бузький
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.
№1

м.Кам’янк Навчальні
а-Бузька
приміщення
вул.Незал , харчоблок
ежності,6
6

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори (вологість, температура,
швидкість руху повітря)- 15проб,
Природне освітлення – 25 замірів,
Питома електропотужність – в 4приміщеннях,

жовтен 1 раз в рік
ь

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

2

Кам.Бузький
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.
№2

м.Кам’янк Навчальні
а-Бузька
приміщення
вул.Шевч , харчоблок
енка,45

Змиви на БГКП на харчоблоці- 10проб ;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори (вологість, температура,
швидкість руху повітря)- 15проб,
Природне освітлення – 25 замірів,
Питома електропотужність – в 4приміщеннях,

вересе
нь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

3

Кам.Бузький
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.
№3

м.Кам’янк Навчальні
а-Бузька
приміщення
вул.Незал , харчоблок

Змиви на БГКП на харчоблоці- 10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових

жовтен 1 раз в рік
ь
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ежності,5
3

меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори (вологість, температура,
швидкість руху повітря)- 15проб,
Природне освітлення – 25,
Питома електропотужність – в 4приміщеннях,
замірів,
Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

4

Кам.Бузький
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

смт.Запиті Навчальні
в
приміщення
, харчоблок

Змиви на БГКП на харчоблоці- 10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб). Змиви
проводити в початковій школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори (вологість, температура,
швидкість руху повітря)- 15проб,

1 раз в рік
листоп
ад

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

5

Кам.Бузький
р-н

ДНЗ № 5

м.Кам’янк Групові
а-Бузька
приміщення
вул.Перем , харчоблок
оги,49

Природне освітлення – 25 замірів,
Питома електропотужність – в 4приміщеннях,
Змиви на БГКП на харчоблоці- 10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори ( вологість, температура) –
15проб
Освітлення природне та штучне – 20 замірів
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15проб
Дослідження піску пісочниць на вміст яйця
глистів- 2 проби
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,

травен
ь

1 раз в рік
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6

Кам.Бузький
р-н

ДНЗ

с.Батятичі

Групові
приміщення
, харчоблок,
пісок
пісочниць

7

Кам.Бузький
р-н

Центр
розвитку
дитини

смт.Запиті Групові
в
приміщення
, харчоблок,
пісок
пісочниць

обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори ( вологість, температура) –
15проб
Освітлення природне та штучне – 20 замірів
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15проб
Дослідження піскупісочниць на вміст яйця
глистів- 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 5проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 5проб
формальдегіду– 5 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Метеофактори ( вологість, температура) –
15проб
Освітлення природне та штучне – 20 замірів
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15проб
Дослідження піску пісочниць на вміст яйця
глистів- 2 проби,
Дослідження води питної за санітарнохімічним та мікробіологічними показниками

червен
ь

1 раз в рік

листоп
ад

1 раз в рік
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(скорочений) – 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Пустомитівський район
1
Пустомитівськ Дошкільний
ий
навчальний
заклад №1

2

Пустомитівськ ЗОШ1-111ст.
ий
№2

м.Пустом Групові
итивул.Гр приміщення
ушевськог , харчоблок
о

м.Пустом навчальні
ити,
приміщення
вул.Дячен , харчоблок
ко(кільцев
а дорога)

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби
формальдегіду– 3 проби (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура -5 , вологість -5
замірів
Освітлення природне-12 замірів,
Освітлення штучне - 12 замірів,
Змиви на БГКПна харчоблоці - 5 проб,
Дослідження піску пісочниць на вміст яєць
гельмінтів -4проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки із погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби
формальдегіду– 3 проби (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура, вологість ,
швидкість руху повітря -18 замірів,

квітень 1 раз в рік

березе
нь

1 раз в рік
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Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

3

Пустомитівськ Дошкільний
ий
навчальний
заклад №3

м.Пустом
ити
вул.Козац
ька,9

Групові
приміщення
, харчоблок

4

Пустомитівськ Дошкільний
ий
навчальний
заклад №1

смт.Щире
ць
вул.Острі
вська,1

Групові
приміщення
, харчоблок

Освітлення природне - 40 замірів,
Рівень шумового навантаження -1 замір;
Змиви на БГКПна харчоблоці - 10 проб,
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби
формальдегіду– 3 проби (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура, вологість -20
замірів,
Освітлення природне та штучне - по 12
замірів,
Змиви на БГКПна харчоблоці - 5 проб,
Дослідження піску пісочниць на вміст яєць
гельмінтів -6проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби
формальдегіду– 3 проби (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура -5 , вологість -5
замірів;
Освітлення природне, штучне -по 12 замірів,
Змиви на БГКПна харчоблоці - 5 проб,

квітень 1 раз в рік

травен
ь

1 раз в рік
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5

Пустомитівськ ЗОШ1-111ст.
ий

Дослідження піску пісочниць на вміст яєць
гельмінтів - 4проби,
Рівень шумового навантаження -1 замір;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби
формальдегіду– 3 проби (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - по 4 заміри;

с.Сокільн
ики

жовтен 1 раз в рік
ь

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Освітлення природна - 6 замірів;
Змиви на БГКП - 5 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дрогобицький район
1
Дрогобицький НВК «ЗОШ Ірайон
ІІІ ст.-ДНЗ»

с. Лішня

навчальні
приміщення
, харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 12 замірів;

березе
нь

1раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
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Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
2

Дрогобицький
район

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Нагуєв
ичі

навчальні
приміщення
, харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6 проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6 проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 12 замірів;

квітень 1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

3

Дрогобицький
район

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Воробл
евичі

навчальні
приміщення
, харчоблок

Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 12 замірів;

1раз в рік
вересе
нь

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
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4

Дрогобицький
район

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.
Грушів

навчальні
приміщення
, харчоблок

школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 12 замірів;

жовтен 1раз в рік
ь

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

5

Дрогобицький
район

НВК»ЗОШ ІІІІ ст.-ДНЗ»

с. Уріж

навчальні
приміщення
, харчоблок

Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 12 замірів;

листоп
ад

1раз в рік

червен
ь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Дрогобицький
район
6

ДНЗ
«Калинонька»

смт.
Меденич
і

групові
приміщення
, харчоблок

Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
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7

Дрогобицький
район

ДНЗ «Берізка»

с.
Грушів

групові
приміщення
, харчоблок
пісочниці

Мікроклімат :температура , вологість - 12
замірів;
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість - 12
замірів;
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність

липень

1раз в рік
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8

Дрогобицький
район

ДНЗ «Червона
калина»

Старосамбірський район
1
Старосамбірсь ЗОШ 1-3
кий район
ст.№2

с.Воробл
евичі

групові
приміщення
, харчоблок.
пісочниці

м.Стари
й
Самбір,
вул.
Дашо,2

навчальні
класи,
харчоблок

алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість - 12
замірів;
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними показниками (
скорочений аналіз) – 2 проби,
Освітленість природна і штучна– 40 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура , вологість,
швидкість руху повітря - 48 замірів;

серпен
ь

1раз в рік

березе
нь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Освітленість природна- 20 замірів;
Освітленість штучна– 80 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
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2

Старосамбірсь
кий район

ЗОШ 1-3 ст.

смт.Ниж
анковичі

навчальні
класи,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 48 замірів;

квітень 1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

3

Старосамбірсь
кий район

ЗОШ 1-3
ст.№1

м.Стари
й
Самбір,
вул.Шев
ченка 1

навчальні
класи,
харчоблок

Освітленість природна-20 замірів;
Освітленість штучна– 80 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 18проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 72 замірів;

травен
ь

1 раз в рік

вересе
нь

1 раз на рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

4

Старосамбірсь
кий район

ЗОШ 1-3 ст.

м.Хирів
вул.
Гоголя 4

навчальні
класи,
харчоблок

Освітленість природна – 30 замірів;
Освітленість штучна– 15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 48 замірів;
Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Освітленість природна- 20 замірів
Освітленість штучна– 10 замірів,
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5

6

Старосамбірсь
кий район

Старосамбірсь
кий район

ЗОШ –
м.Хирів
інтернат 1-3 ст. вул.
Доброми
льська
25

ЗОШ –1-3 ст.

с.Стрілк
и

навчальні
приміщення
,
приміщення
для
самопідгото
вка,спальні
приміщення
, харчоблок

навчальні
приміщення
,
харчоблок

Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 48 замірів;

жовтен 1 раз в рік
ь

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Освітленість природна- 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 48 замірів;

листоп
ад

1 раз

червен
ь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

7

Старосамбірсь
кий район

ДНЗ « Казка»

м.Добро
миль
вул.
Галицька
49

Групові
приміщення
,
харчоблок,
ігрові

Освітленість природна - 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура , вологість -
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пісочниці

8

Старосамбірсь
кий район

Мостиський район
1.
Мостиський
район

ДНЗ №1

м.Стари
й Самбір
вул.
Б.Сольча
ника 7

групові
приміщення
,
харчоблок,
ігрові
пісочниці

ЗОШ 1111ст.№ 1

м.Мости
ська,
вул.

навчальні
класи,
харчоблок

48замірів;
Освітленість природна - 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість - 48
замірів;
Освітленість природна- 20 замірів;
Освітленість штучна– 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 10 проб;
Дослідження піску пісочниць на наявність
яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб);
Раптові обстеження дітей на ентеробіоз (1-2
групи в ДНЗ). Примітка. Проводити
обстеження тільки за погодженням з
керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 6проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових

липень

1 раз в рік

лютий

1 раз в рік
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Міцкеви
ча,5

меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 18 замірів;
Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

2.

Мостиський
район

ЗОШ1-111ст.

с.Шегни
ні

навчальні
класи,
харчоблок

Освітленість природна- 50 замірів;
Освітленість штучна– 50 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат :температура , вологість,
швидкість руху повітря - 48 замірів;

березе
нь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

3.

Мостиський
район

НВК «ЗОШ1111ст-ДНЗ»

м.С.Виш навчальні
ня вул..
класи,
Шевченк харчоблок
а

Рівень шумового павантаження – 4 заміри,
Освітленість природна- 15 замірів;
Освітленість штучна– 15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура , вологість,
швидкість руху повітря - 46 замірів;

квітень 1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Освітленість природна- 15 замірів;
Освітленість штучна– 15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
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4.

Мостиський
район

НВК «ЗОШ1111ст-ДНЗ»

с.Твіржа

навчальні
класи,
харчоблок

обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – 15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу – 6проб
формальдегіду– 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура , вологість,
швидкість руху повітря - 18 замірів;

травен
ь

1 раз в рік

Ефективність вентиляційної стстеми в кабінеті
хімії – 2 заміри;

Освітленість природна- 15 замірів;
Освітленість штучна– 15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці– 15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г (по 15 проб) в початковій
школі.

Моніторингові відвідування (візити) закладів соціального забезпечення
Найменування ЗСЗ Адреса місця
Назва
Перелік лабораторних та
розташування
відділення
інструментальних досліджень,
(стаціонару)
кількість проб

№
з/п

Район (місто)

1

м.Львів

Львівський
геріатричний
пансіонат

м.Львів.
вул.Медової
Печери .71

-

2

Дрогобицький
район

Підбузький
геріатричний
інтернат

смт.Підбуж,
вул.І.Франка,5

-

3

Золочівський
район

Грушківський
психоневрологічний
інтернат

с.Якторів (хутір Грушка)

Термін
відвідувань
( візитів)

Параметри мікроклімату- 20,
червень
освітленість-10, вода на бак.
дослідження - 2, змиви на БГКП 10
Параметри
мікроклімату-5, квітень
освітленість-5, вода на бак.
дослідження - 1, змиви на БГКП 7
Параметри мікроклімату-10,
березень
освітленість-5, вода на хім. бак.
дослідження - 1,
змиви на БГКП -7

Кратність
моніторин
гових
відвідуван
ь(візитів)
1 раз в рік

1 раз в рік

1 раз в рік
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4

Старосамбірський Созанський
район
психоневрологічний
інтернат

с.Созань

-

5

Мостиський
район

Поповицький
психоневрологічний
інтернат

с.Поповичі

-

6

Мостиський
район

Судововишнянський
психоневрологічний
інтернат

м.Судова
Вишня
провулок
Піонерський,3

-

Параметри мікроклімату-10,
освітленість-5, вода на хім. бак.
дослідження - 2,
змиви на БГКП -10
Параметри мікроклімату-10,
освітленість-5, вода на хім. бак.
дослідження - 2,
змиви на БГКП -10
Параметри мікроклімату-10,
освітленість-5, вода на хім. бак.
дослідження - 2,
змиви на БГКП -10

листопад

1 раз в рік

серпень

1 раз в рік

жовтень

1 раз в рік

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питиого водопостачання
Місце відбору проб
Мета дослідження
Кількість проб

Термін

1

НС “ Рясне-2 “, вул. Шевченка,436

ДСаНПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної,призначеної для споживання людиною»

2хім.2бак.

квітень,вересень

2
3

НС “Сокільники”,вул. Стрийська
НС «Кривчиці» вул. Тр .
Глинянський,117

-//-//-//-//-//-//-//-//-

2хім.2бак.
2хім.2бак.

квітень,вересень

НС «Будзень №3»
вул. Збиральна, 1
КП «Теребля» на вул.Джерельна,
3,смт. Рудно .Водонапірна вежа.
КП «Теребля», смт. Рудно; вул.
Джерельна, 3 ; Артезіанська
свердловина №1
КП «Теребля» смт. Рудно вул.
Джерельна, 3 ; Артезіанська
свердловина №2

-//-//-//-//-

2хім.2бак.

травень,жовтень

-//-//-//-//-

2хім.2бак

травень,жовтень

ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного
водопостачання»

2хім.2бак

травень,жовтень

ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного
водопостачання»

2хім.2бак

травень,жовтень

№
п/п
Львівський ЛМВ

4
5
7

7

травень,жовтень
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Бродівський РМВ
1
КП «Бродиводоканал» м. Броди,
вул. Богуна

Заг. мікробне число, заг. коліформи, ентерококи, E. Coli,
каламутність, кольоровість, залишковий хлор, аміак, нітрати,
нітрити, заг. жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати,
молібден, Фториди, полі фосфати, залізо, миш’як, мідь, цинк,
свинець, марганець, алюміній, хром 6+, феноли,
нафтопродукти, перманганат на окиснюваність, кадмій,
кремній, ртуть, запах, смак (присмак), рН
Заг. мікробне число, заг. коліформи, ентерококи, E. Coli,
каламутність, кольоровість, залишковий хлор, аміак, нітрати,
нітрити, заг. жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати,
молібден, Фториди, полі фосфати, залізо, миш’як, мідь, цинк,
свинець, марганець, алюміній, хром 6+, феноли,
нафтопродукти, перманганат на окиснюваність, кадмій,
кремній, ртуть, запах, смак (присмак), рН

1

липень

1

серпень

На мікробіологічні показники (ЗМЧ, загальні колі форми,
е.колі та ентерококи) та санітарно-хімічні показники
(запах,смак,присмак, каламутність , забарвленість водневий
показник, амоній,нітрати,нітрити,загальна жорсткість, сухий
залишок, хлориди,сульфати, фториди, залізо загальне)
На мікробіологічні показники (ЗМЧ, загальні колі форми,
е.колі та ентерококи) та санітарно-хімічні
показники(запах,смак,присмак, каламутність , забарвленість
водневий показник, амоній,нітрати,нітрити,загальна
жорсткість, сухий залишок, хлориди,сульфати, фториди, залізо
загальне)

2

1 раз на рік

2

раз на рік

Самбірський РВ
1
Розвідна мережа центрального
водопроводу м.Рудки

мікробіологічні, санітарно-хімічні

6

2.

мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні

4

мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні

4

2 рази в рік
(березень,
вересень)
2 рази в рік
(квітень,
жовтень)
2 рази в рік

2

Сільський водопровід с. Смільно

Буське РВ
1.
Буське ПВКГ

2

3.

ТзОВ «Сількомунгосп»

Комунальний водозабір м.Новий
Калинів (в/з до водопідготовки,
після водопідготовки)
Сільський водозабір смт.Дубляни
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(в/з до водопідготовки, після
водопідготовки)
4
Сільський водозабір с. Ралівка (в/з
до водопідготовки, після
водопідготовки)
Червоноградський РМВ
1
Водозабір “Межирічанський”,
ВНС ІІ підйому, після
водопідготовки (водопровідна вода),
м.Червоноград
Жидачівське РВ
1
ДП»Водоканал» м.Ходорів
Кам’янка-Бузька РВ
Водозабір м.Кам’янка-Бузька
КП “Кам’янкаводоканал” :

мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні

4

(квітень,
жовтень)
2 рази в рік
(травень,
листопад)

Мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні (в т.ч. солі
важких металів)

1 проба

лютий

Вода питна перед подачею в мережу
Вода питна із мережі

1
2

Травень .

Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність
перманганатна, окисність біхроматна, азот амонійний, азот
нітратний, азот нітритний, загальна жорсткість, сухий залишок,
хлориди сульфати, лужність, магній, фосфор, залізо, мідь,
цинк, свинець, миш”як, фториди, алюміній, марганець, ртуть,
хром, молібден,нафтопродукти ,СПАР

1

2

1.

артсвердловини

2.

розвідна мережа

Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність, аміак,
нітрати, нітрити, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди
,сульфати, залізо, марганець,мідь,поліфосфати, цинк, свинець,
миш”як, фтор,кремній, алюміній, марганець, хром, кадмій,
молібден ,нафтопродукти ,СПАР

3.

Водозабір смт. Н. Яричів

Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність
перманганатна, окисність біхроматна, азот амонійний, азот
нітратний, азот нітритний, загальна жорсткість, сухий залишок,
хлориди сульфати, лужність, магній, фосфор, залізо, мідь,
цинк, свинець, миш”як, фториди, алюміній, марганець, ртуть,
хром, молібден,нафтопродукти ,СПАР

Свердловина

1

Розвідна мережа

2

березень

березень

жовтень
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Дрогобицький МРВ
1
смт. Підбуж (відомчі свердловини)

2

смт. Меденичі
(відомча свердловина)

3

с. Брониця (сільський водогін)

Дрогобицький ММВ
1
Водозабір з водосховища на річці
Воротище м. Трускавець

2.

Комунальний водозабір «Гірне»
с.Гірне

Запах,смак,кольоровість,каламутність, рН, залізо,загальна
твердість, сульфати, хлориди, сухий залишок, аміак, нітрити,
нітрати,цинк, марганець, мідь, кадмій,кремній,миш’як,
молібден, фториди, перманганатна окислюваність
мікробіологічні показники (ЗМЧ, загальні колі-форми,
ентерокок)

Запах,смак,кольоровість,каламутність, рН, залізо,загальна
твердість, сульфати, хлориди, сухий залишок, аміак, нітрити,
нітрати,цинк, марганець, мідь, кадмій,кремній,миш’як,
молібден, фториди, перманганатна окислюваність
мікробіологічні показники (ЗМЧ, загальні колі-форми,
ентерокок)
Запах,смак,кольоровість,каламутність, рН, залізо,загальна
твердість, сульфати, хлориди, сухий залишок, аміак, нітрити,
нітрати,цинк, марганець, мідь, кадмій,кремній,миш’як,
молібден, фториди, перманганатна окислюваність
мікробіологічні показники (ЗМЧ, загальні колі-форми,
ентерокок)
Заг. мікробне число, заг. коліформи, ентерококи, E. Coli,
каламутність, кольоровість, залишковий хлор, аміак, нітрати,
нітрити, заг. жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати,
молібден, Фториди, полі фосфати, залізо, миш’як, мідь, цинк,
свинець, марганець, алюміній, хром 6+, феноли,
нафтопродукти, перманганат на окиснюваність, кадмій,
кремній, ртуть, запах, смак (присмак), рН
Заг. мікробне число, заг. коліформи, ентерококи, E. Coli,
каламутність, кольоровість, залишковий хлор, аміак, нітрати,
нітрити, заг. жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати,
молібден, Фториди, полі фосфати, залізо, миш’як, мідь, цинк,
свинець, марганець, алюміній, хром 6+, феноли,
нафтопродукти, перманганат на окиснюваність, кадмій,
кремній, ртуть, запах, смак (присмак), рН

3 проби
-Підбузька
районна лікарня,
- НВК 1-111ст,
-КЗ
ЛОЗ»Пдбузька
спеціалізована
школа- інтернат
«МАМ»
2 проби
-Дрогобицька
районна лікарня
№1,
-ЗОШ 1-111ст

червень

листопад

2 проби
березень
вул.Шевченка,28
-ЗОШ 1-11ст

1

липень

1

серпень
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Радехівський МРВ
1
КП «Радехівське МВКГ»
Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність
1.1 перед надходженням у водопровідну перманганатна, азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний,
загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди сульфати,
мережу
лужність, магній, залізо, фториди
1.2 розвідна мережа
Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність, аміак,
нітрати, нітрити, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди
,сульфати, залізо, фтор
2
КП «Лопатинської селищної ради»
Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність
перманганатна, азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний,
2.1 перед надходженням у водопровідну
загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди сульфати,
мережу
лужність, магній, залізо, фториди
2.2. розвідна мережа
Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність, аміак,
нітрати, нітрити, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди
,сульфати, залізо, фтор
Перемишлянський РВ
1.
Перемишлянський водозабір,
Мікробіологічні, санітарно-хімічні.
артсвердловина, розвідна мережа

1
1

квітень
листопад

1
1

червень
жовтень

1
1

травень
листопад

1
1

травень
листопад

4
2

І кварталберезень,
ІІІ кварталвересень
ІІ кварталтравень,
ІV кварталжовтень
І кварталберезень,
ІІІ кварталвересень
ІІ кварталквітень,
ІІІ кварталсерпень

2

Бібрський водозабір,
артсвердловина, розвідна мережа

Мікробіологічні, санітарно-хімічні

4
2

3

Свіржзький сільський водогін,
артсвердловина, розвідна мережа

Мікробіологічні, санітарно-хімічні

2
2

4

Суходільський сільський водогін,
каптаж, розвідна мережа

Мікробіологічні, санітарно-хімічні, паразитологічні

2
2

5

Дунаївський сільський водогін,
артсвердловина, розвідна мережа

Мікробіологічні, санітарно-хімічні, паразитологічні

2
2

ІІ кварталквітень,
ІІІ кварталвересень
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Сколівський РВ
1
Розвідна мережа м. Сколе

мікробіологічні, санітарно-хімічні (в т.ч. солі важких металів)
показники в межах атестації лабораторії

8

квітень
травень
липень
жовтень

солі важких металів в межах атестації лабораторії відділу

4

лютий
травень
вересень
листопад

мікробіологічні, санітарно-хімічні (в т.ч. солі важких металів),
паразитологічні показники в межах атестації лабораторії

12

лютий
травень
вересень
листопад

мікробіологічні, санітарно-хімічні (в т.ч. солі важких металів),
паразитологічні показники в межах атестації лабораторії

12

Міський водопровід
КП“Стрийводоканал”;
станція 2-го підйому
водовід перед подачею води в
роззвідну мережу, с. Братківці
Стрийський р-н
Старосамбірський МРВ
1
Комунальний водопровід м.Старий
Самбір,вул.Зарічна,1
2
Комунальний водопровід
м.Добромиль, вул.Січових Стрільців

солі важких металів в межах атестації лабораторії відділу

4

лютий
травень
вересень
листопад
лютий
травень
вересень
листопад

на відповідність ДСТУ-4808:2007
ДСанпіН 2.2.4-171-10
на відповідність ДСТУ-4808:2007
ДСанпіН 2.2.4-171-10

6

3

на відповідність ДСТУ-4808:2007
ДСанпіН 2.2.4-171-10

6

Травень
жовтень

санітарно-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні показники
санітарно-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні показники

4
4

І раз в квартал
І раз в квартал

Стрийський МРВ
1
Міський водопровід
КП“Стрийводоканал”;
станція 2-го підйому
водовід перед подачею води в
роззвідну мережу
2
розвідна мережа м. Стрия

м.Стрий
1
Розвідна мережа м. Стрия

2

Комунальний водопровід м.Хирів,
вул.Січових Стрільців
Жовківський РВ
1
Водозабір с.Кулява
2
Водозабір с Стронятин

6

Травень
Жовтень
Травень
Жовтень
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3
Водозабір с.Добросин
Мостиський РВ
с.Шегині Львівська митниця СКВ
1
с.Поповичі. Поповицький
2
психоневрологічний інтернат
м.Судова Вишня
Судововишнянський
3
психоневрологічний інтернат

санітарно-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні показники

4

І раз в квартал

На відповідність ДсаНПін 2.2.4.171-10

1

На відповідність ДсаНПін 2.2.4.171-10

1

На відповідність ДсаНПін 2.2.4.171-10

1

Червень
вересень
Червень
вересень
Червень
вересень

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення
(хімічні показники та пестициди)
№ П/П

Райони

Строк доставки

Кількість проб

Місце відбору проб –номер створу

1

Турківський

Березень
Липень
Жовтень

9

р.Стрий створ №1 вище м.Турка,
р.Стрий створ №2 нище м.Турка
район ГЕСУ
р.Стрий створ №3 вихід з району

червень

2

серпень

1

р. Бовдура (після скиду очисних
споруд) - № 1, № 2
р. Солонівка - № 3

Бродівський МРВ
1
Бродівський район,
с. Берлин
2
Бродівський район,
с. Лешнів
Буський РВ
1
Буський район

2 раз на рік
2
(травень,жовтень0
2 раз на рік
травень,жовтень0

2

2 раз на рік
2
0травень,жовтень)

Строк
надсилання
результатів
Березень
Липень
Жовтень

Створ на р.Західний Буг
м.Буськ -50м перед впадінням в
р.ПолтваСтвор на р.Західний Буг
м.Буськ- 50м після впадіння в
р.Полтва
Створ на р.Західний Буг
с.Купче,після очисних споруд

Самбірський МРВ
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1

м.Самбір р.Дністер
в районі водозабору
Самбірський РВ
1
Самбірський

щоквартально

4

Створ №3 в районі водозабору
р.Дністер,

травень

1

2

травень

1

Створ на р.Дністер,с.Ралівка, 100м
вище водозабору
р.Стрвяж, с.Луки, нижче впаду
р.Млинівка

Березень

1 проба

травень
серпень

2 проби
2 проби

травень
серпень

по 3 проби (вхід в селище, нижче
випуску очищених стічних вод
КП»Господарник», вихід з селища)
по З проби (р.Солениця)

Самбірський

Червоноградський МРВ
1
м.Червоноград,
р.Західнй Буг

Пустомитівський РВ
1
Пустомитівський

Дрогобицький МРВ
1
смт.Східниця

1

Дрогобицький

Квітень жовтень

2

Дрогобицький

Травень
серпень

Дрогобицький ММВ
1.
м.Дрогобич

По 3 проби ( р.Трудниця)

2

р.Західний Буг (район підвісного
моста)

Березень

р.Щирка ( с. Наварія)
№1 спортивна база «Веслярик»
№2 лівий берег біля с.Нагоряни

р.Східничанка смт.Східниця

10днів

с.Болехівці,( вхід в село, вихід з
села),
с.Раневичі-(біля мосту)
с.Літиня, с.Брониця,
с.Добрівляни

10днів

10днів

Створ на річці Тисмениця , 100м
вище спуску стічних вод з КОС,
500м нижче спуску стічних вод з
КОС

ПеремишлянськийРВ
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1.
2.

Перемишлянський
район
Перемишлянський
район

3.

Перемишлянський
район
Сколівський РВ
1
м.Сколе

Стрийський МРВ
1
м. Стрий

2

Стрийський район,
с. Конюхів

3

Стрийський район,
с. Кути

Яворівський РВ
1
Яворівський р-н
2
Яворівський р-н
Старосамбірський МРВ
1
Старосамбірський
р.Дністер

2
м.Хирів р.Стрвяж
Жовківський РВ

Травень

2

Міське озеро «Молодіжне»

Травень

червень, серпень

12

р. Гнила Липа– 1, 2,

Липень, вересень

4

р. Боберка – 1, 2

Квітень,
червень,
серпень
Липень,
вересень

4

Створ на р.Опір до о/с;
Створ на р. Опір після о/с

Червень
Липень
Серпень
Вересень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Березень
Травень
Вересень
Листопад

5

Створ на р. Стрий пляж/зона
рекреації на р. Стрий

Червень
Липень
Серпень
Вересень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Березень
Травень
Вересень
Листопад
Березень
Травень
Вересень
Листопад

4

Створ на р.Стрий, в с. Конюхів,
100м вище Стрийського родовища
підземних вод, с.Братківці

4

Створ на р. Стрий
Стрийський район,
с. Кути

червень, серпень
квітень, жовтень

2
4

Озере
» Яворівське»
р.Шкло вхід та вихід з району

10 днів
10 днів

2-3 квартал

4

6 день

2-3 квартал

2

створ №1- 1км.вище водозабору
міста
створ№2-500м.нище очисних споруд
міста
1км.вище водозабору міста

6 день
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1

Жовківський

травень

2
2
3

р.Рата створ №5 і №6
р.Думна №3 і №4
р.Малехівка №9, №10 і №11

Моніторингові дослідження проб грунтів (токсичні елементи, пестициди)
Мета дослідження

№ П/П
Місце відбору проб
Самбірський МРВ
1
Полігон ТПВ СКП
«Об’єднане»
вул.Промислова 2 м.Самбір
Самбірський РВ
1
м.Рудки вул.Коновальця
СЗЗ сміттєзвалище м.Рудки
Перемишлянський РВ
1
На межі СЗЗ
Перемишлянського
полігону твердих
побутових відходів

Стрийський МРВ
1
Стрийський р-н, с. Станків,
СЗЗ ТзОВ “Стрийтеплиця”

травень

Кількість проб Термін

Токсичні елементи в грунтах в СЗЗ полігону ТПВ на базі ДУ «ЛОЛЦ
МОЗУ»

4

ІІ квартал

кобальт, марганець.

5

квітень

санітарно-хімічні:
нітрати,
марганець,

2

Актелік

Травень,
жовтень

4

Травень
Вересень

Старосамбірський МРВ
Сміттєзвалища –межа
санітарно- захисних зон

кобальт,марганець, ДДТ, ГХЦГ, 2,4Д-амінна сіль, симазин, метафос.

1

м.Добромиль

кобальт,марганець, ДДТ, ГХЦГ, 2,4Д-амінна сіль, симазин, метафос.

4

2

м.Хирів

кобальт,марганець, ДДТ, ГХЦГ, 2,4Д-амінна сіль, симазин, метафос.

4

3

смт.Нижанковичі

кобальт,марганець, ДДТ, ГХЦГ, 2,4Д-амінна сіль, симазин, метафос.

4

2-3
квартал
2-3
квартал
2-3
квартал
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МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
№
Місце відбору проб, райони
П/П
Турківський район
1
м. Турка, Турківський р-н, вул. І.Франка
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
Бродівський район
1
с. Ясенів Бродівського району (житлова
забудова в зоні впливу автотраси Київ-Чоп)
2
м. Броди, вул. Тернопільська (житлова
забудова в зоні впливу автотраси Київ-Чоп)
3
м. Броди, вул. Героїв Авіаторів (дитячий
майданчик ДНЗ № 1 при автодорозі)
4
м. Броди, вул. Шептицького, 14 (житлова
забудова в зоні впливу меблевого
підприємства ТОВ «Об’єднана мода
України»)
Буський район
с.Кізлів (житлова забудова в зоні впливу
автотраси Київ-Чоп)
м. Самбір
1
м.Самбір, вул. Промислова 2
(житлова забудова в зоні впливу полігону
ТПВ СКП «Об’єднане»)
2
м. Самбір, вул.Шевченка 20 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
3
м.Самбір, вул.І.Франка 15 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
4
м.Самбір, вул.Шухевича 45 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
5
м. Самбір вул.Заводська 10
(житлова забудова в зоні впливу ТзОВ
«Самбірська екоцегла»)
Самбірський район

Мета дослідження

Кількість
проб

Термін

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

ІІ-ІІІ квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

ІІ-ІII квартал

200

І-ІV квартал

200

ІІ-ІV квартал

200

ІІ-ІІІ квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

ІІ-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

300

ІІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, сажа

200

ІІ-ІII квартал

200

І-ІV квартал

200

ІІ-ІII квартал

250

І-ІV квартал
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1
2
3
4

м.Рудки, вул.Самбірська (житлова забудова
в зоні впливу автотраси)
с.Викоти (житлова забудова в зоні впливу
автотраси)
с.Бережниця (межа СЗЗ ТзОВ «Самбірська
птахофабрика»)
смт.Дубляни (на межі СЗЗ ТзОВ «Барком»)

5

м.Рудки вул.Коновальця (межа СЗЗ
сміттєзвалища м.Рудки)
м. Червоноград
1
м.Червоноград, пр.Шевченка. 6 (житлова
забудова в зоні впливу автостанції)
Сокальський район
1
х.Вільшина, с.Сілець (житлова забудова в
зоні впливу ПАТ “ЛВК”)
2
м.Соснівка (житлова забудова в зоні впливу
ПАТ “ЛВК”)
3
с.Городище Волсвинської с/р (житлова
забудова в зоні впливу ПАТ “ЛВК”)
4
с.Межиріччя (житлова забудова в зоні
впливу ПАТ “ЛВК”)
5
м.Сокаль, вул. Підкови, 1 (житлова забудова
в зоні впливу ДП “Датський текстиль” та
ТзОВ “Мебель сервіс”)
Кам’янка-Бузький район
1
смт. Добротвір
(житлова забудова в зоні впливу ВП
”ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС”)
2
м. Кам’янка-Бузька (житлова забудова в
зоні впливу ТОВ “СВІСС КРОНО”)
3
4

смт. Запитів (житлова забудова в зоні
впливу ТДВ ШРБУ-65)
м. Кам’янка-Бузька, вул. Драгоманова
(житлова забудова в зоні впливу автотраси

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

200

І-ІV квартал

200

І-ІV квартал

300

ІІ-ІII квартал

300

ІІ-ІII квартал

300

ІІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

І-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, формальдегід

280

250

Березеньжовтень
Березеньжовтень
Березеньжовтень
Березеньжовтень
І-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

І-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил,
формальдегід,аміак, фенол
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, фенол
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

350

IІ-ІII квартал

250

IІ-ІII квартал

200

І-ІV квартал

280
280
280
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Львів-Луцьк)
Пустомитівський район
1
с. Наварія, вул. Львівська,3 (на території
Наварійська загальноосвітня школи І-ІІст.)
2

м. Пустомити, вул. Д. Дяченко,17 (на
території
Пустомитівської загальноосвітньої школи ІІІІст. №2)
3
смт. Щирець, вул. Острівська,2 (на
території Щирецького дитячого
навчального закладу №1)
4
с. Давидів, вул. Нова Вітряна,7 (житлова
забудова в зоні впливу асфальтного заводу)
5
с. Ставчани, вул. Галицька,10 (житлова
забудова в зоні впливу ТзОВ „Оліяр”)
6
смт. Щирець, вул. Острівська,108 (житлова
забудова в зоні впливу гіпсового цеху)
Радехівський район
м. Радехів, вул. Б.Хмельницького,120
1
(житлова забудова в зоні впливу ПрАТ
«Галичина»)
м. Радехів, вул. Об’їзна (житлова забудова в
2
зоні впливу автотраси Львів-Луцьк)
Миколаївський МРВ
1
с. Дроговиж (житлова забудова350 м від
ПАТ „Миколаївцемент”)
2
с. Розвадів (житлова забудова1000 від ПАТ
„Миколаївцемент”)
3
с. Дроговиж, вул. Шкільна, 1 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси “КиївЧоп”)
4
с. Пісочне, вул. Львівська,20(житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
Жидачівський район
1.
м. Жидачів (житлова забудова в зоні

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, сажа, фенол
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, марганець
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

300

IІ-ІII квартал

250

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак

250

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил формальдегід
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил формальдегід
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

250

I-ІV квартал

250

I-ІV квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;

300

IІ-ІII квартал
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впливусміттєзвалища ВАТ «ЖЦПК»)
2
м.Ходорів, вул.Заводська,1 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
3
с.Дуліби (житлова забудова в зоні впливу
свинокомплексу ТзОВ „Лемберг Агро” )
Дрогобицький район
1
м. Борислав, пл. І.Франка 2 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
2
смт.Східниця, вул. Шевченка-вул.Золота
Баня
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
3
смт. Меденичі, траса Дрогобич-Львів
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
4
м. Борислав (житлова забудова в зоні
впливу міського сміттєзвалища)
5
с. Брониця (житлова забудова в зоні впливу
сміттєзвалища)
м. Дрогобич
1
м. Дрогобич, вул. Стрийська (СШ №4)
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
2
м. Дрогобич, вул. Трускавецька
(Дрогобицька міська лікарня №3)
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
3
м. Дрогобич, вул. Сагайдачного (СШ №1)
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
м. Трускавець
1
м. Трускавець, вул. Сагайдачного (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
2
м. Трускавець, вул.. Стебницька (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
Золочівський район
1
м. Золочів, вул. Львівська,12 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
2
м. Золочів, вул. Львівська- вул.Польна
(житлова забудова в зоні впливу цеху по
виготовленню синтепону)

пил, аміак, сірководень
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

200

I-ІV квартал

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

200

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

200

ІI-ІV квартал

300

IІ-ІII квартал

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

200

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, фенол, формальдегід

200

I-ІV квартал

300

IІ-ІII квартал
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3

с. Гончарівкаі (житлова забудова в зоні
впливу комплексу по вирощуванню свиней
ТзОВ «Барком»)
4
с.Підлисся, (житлова забудова в зоні впливу
комплексу по вирощуванню свиней ТзОВ
«Барком»)
5
м.Золочів, вул. Шашкевича (житлова
забудова в зоні впливу котельня)
6
м.Золочів, вул. Бродівська (житлова
забудова в зоні впливу сміттєзвалища)
Перемишлянський район
1
м. Перемишляни (житлова забудова в зоні
впливу котельні «Теплокомуненерго»)
2
м. Бібрка (житлова забудова в зоні впливу
котельні «Теплокомуненерго»)
3
м. Бібрка (житлова забудова в зоні впливу
цегельного заводу ПП «Укртехпостач»)
4
м. Перемишляни (житлова забудова в зоні
впливу сміттєзвалища)
Сколівський район
1
м. Сколе, вул. Князя Святослава (житлова
забудова в зоні впливу ВАТ Сколівське
кар’єроуправління)
2
с. Верхнє Синьовидне (житлова забудова в
зоні впливу автотраси «Київ - Чоп»)
Стрийський район
1
м. Стрий, вул. Яворницького (житлова
забудова в зоні впливу сміттєзвалища ТПВ
Стрийського комбінату комунальних
підприємств)
2
хутір Діброва (житлова забудова в зоні
впливу сміттєзвалища ТПВ Стрийського
комбінату комунальних підприємств)
3
м. Стрий, вул. Львівська, 3 (житлова
забудова в зоні впливу автотраси)
4
м. Стрий, вул. Шевченка (ЗОШ №2)
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

200

I-ІV квартал

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

200

I-ІV квартал

200

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, аміак, сірководень

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

200

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
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Яворівський район
1
м. Яворів, вул.Привокзальна (житлова
забудова в зоні впливу ТзОВ «Снежка –
Україна»)
2
с. Наконечне (житлова забудова в зоні
впливу автотраси Львів-Краковець)
3
с. Янів, вул. Львівська (художнє ПТУ)
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
Старосамбірський район
1
м. Старий Самбір, вул. Дрогобицька
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
2
м. Хирів, перехрестя вулиць Самбірська і
Добромильська (житлова забудова в зоні
впливу автотраси)
Жовківський район
1
смт.Куликів (житлова забудова в зоні
впливу автотраси)
2
м.Рава-Руська, (житлова забудова в зоні
впливу автотраси)
3
м.Рава-Руська (житлова забудова в зоні
впливу ТзОВ «Агродерев»)
4
м.Рава-Руська, вул. 22 Січня,50 (житлова
забудова в зоні впливу ДП «Укрспирт»
Рава-Руське МПД)
5
с. Воля-Висоцька (житлова забудова в зоні
впливу Жовківської філії ДП
«Укрветсанзавод»)
Городоцький район
1
м. Гордок, вул. Довженка - вул. Львівська
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
2
м. Гордок, вул. Перемишльська, 28
(Городоцька ЗОШ №3 І-ІІІ ст.)
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
3
смт. В. Любінь, вул. Львівська, (санаторій
«Любіннь Великий)
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил доломіту, формальдегід

250

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил, формальдегід
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил аміак, сірководень

200

I-ІV квартал

200

I-ІV квартал

250

IІ-ІII квартал

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил аміак, сірководень

300

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал
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Мостиський район
1
м.Мостиська (житлова забудова в зоні
впливу автотраси Львів – Шегині)
2
с.Шегині (житлова забудова в зоні впливу
автотраси Львів – Шегині)
м. Львів
1.
Галицький Район:
1.1
-пр.Свободи,45-вул.Городоцька,2
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
1.2
-вул.Стрийська,28
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
1.3
-вул.Городоцька,79
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
1.4
-вул. Ів.Франка,73
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
2.
Шевченківський район
2.1
вул.Хмельницького,58
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
3.
Личаківський район
3.1
-вул.Личаківська –пл.Митна
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
3.2
-вул.Пасічна-вул.Дж.Вашингтона
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
4.
Сихівський район
4.1
-вул.Зелена,130
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
5.
Залізничний район
5.1
-вул.Шевченка,61
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)
6.
Франківський район
6.1
-вул.Кульпарківська,125
(житлова забудова в зоні впливу автотраси)

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

200

I-ІV квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил
двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

IІ-ІII квартал

двоокис азоту; двоокис сірки; вуглецю оксид;
пил

200

I-ІV квартал
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ІІ. Моніторингові дослідження атмосферного повітря (ШУМ)

№ з/п
1.

Місце відбору проб, райони
(житлова забудова, 2 м від стіни
будинку)
м.Львів, Шевченківський район
вул.Замарстинівська,36
вул.Долинська,10
вул.Стрімка,6
вул.Караїмська,12
вул.Огіркова,4
вул.Хмельницького,58

2.

Мета дослідження

Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови
Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови
Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови
Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови
Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови
Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови

Галицький район
вул. І.Франка,73
пр.Свободи,45-вул.Городоцька,2
вул.Стрийська,28
вул.Городоцька,79

Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту
Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту
Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту
Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту

Личаківський район
вул.Личаківська –пл.Митна

Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту

вул.Пасічна-вул.Дж.Вашингтона
Сихівський район
вул.Зелена,130
Залізничний район
вул.Шевченка,61
Франківський район
вул.Кульпарківська,125
м. Дрогобич, вул. Стрийська (СШ

Кількість проб

Термін

4

IІ і ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4
4
4

I і ІI квартал
I і ІI квартал
IІ і ІII квартал
IІ і ІII квартал

4

4

IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту

4

IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту

4

IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту

4

IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від рухуавтотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4
4

I і ІII квартал
I і ІV квартал
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3.

4.
5.

№4)
м. Трускавець, вул. Сагайдачного
м.Дрогобич, вул. Трускавецька
(Дрогобицька міська лікарня №3)
м. Дрогобич, вул. Сагайдачного
(СШ №1)
м. Трускавець, вул.. Стебницька
Дрогобицький район
м. Борислав, пл. І. Франка,2
смт. Східниця, вул. Шевченка-вул.
Золота Баня
смт. Меденичі
м.Червоноград,
пр.Шевченка,6
Сокальський район
м.Сокаль, вул.Підкови, 1

6.

7.

8.

Самбірський район
м.Рудки, вул.Самбірська
с.Викоти
м. Самбір
вул.Шухевича,45
вул.Шевченка 20
вул.І.Франка 15
Стрийський район
м. Стрий, вул. Вокзальна

9.

м. Стрий, вул. Шевченка (ЗОШ
№2)
м. Стрий, вул. Львівська, 3
Сколівський район
м.Сколе, вул.Кн.Святослава
м.Сколе
с. Верхнє Синьовидне

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4
4
4

I і ІV квартал
I і ІV квартал
IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

I і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

I і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

ІI і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

I і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від промислових
підприємств

4

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4
4

I і ІV квартал
I і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4
4
4

IІ і ІII квартал
IІ і ІII квартал
I і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови

4

IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

I і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

I і ІV квартал

4

IІ і ІII квартал

4

I і ІV квартал

4

IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від ВАТ „Сколівське
кар’єроуправління”
Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

I і ІІІ квартал
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10.

11.

12.

Городоцький район
м. Городок, вул. Перемишльська
м. Городок, вул. Львівська
смт. В. Любінь, вул. Львівська
с. Довжанка
с. Черляни
Мостиський район
м.Мостиська
с.Шегині
Бродівський район
м. Броди, вул. Шептицького, 14
м. Броди, вул. Львівська

13.
14.

15.

м. Броди, вул. Тернопільська
м. Броди, вул. Героїв Авіаторів
с. Ясенів
Буський район
с.Кізлів
Жовківський район
смт.Куликів, вул. Шевченка,2
м.Рава Руська, вул. Лещуків,15
Яворівський район
м.Новояворівськ, вул. І.Франка

16.

с. Наконечне
с. Янів, вул. Львівська (художнє
ПТУ)
Кам’янка-Бузький район
с.Ст.Добротвір
м. Кам’янка-Бузька,
вул.Драгоманова

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4
4
4
4
4

IІ і ІII квартал
IІ і ІII квартал
I і ІV квартал
IІ і ІII квартал
IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4
4

I і ІV квартал
IІ і ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4

ІI і ІV квартал

4
4
4

I і ІV квартал
ІI і ІV квартал
IІ і ІII квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

ІI і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4
4

I і ІV квартал
I і ІV квартал

Визначення рівнів шуму від ТзОВ«ЕнергіяНовояворівськ»
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

4

Визначення рівнів шуму від меблевого підприємства
ТОВ «Об’єднана мода України»
Визначення рівнів шуму від руху потягів (залізниця)
на території прилеглій до забудови
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

Визначення рівнів шуму від ДТЕК
”ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС”
Визначення рівнів шуму від руху автотранспорту

I і ІV квартал

4

IІ і ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4

I і ІV квартал

4

I і ІV квартал
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