І. Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (ОЛЦ)
І.І Дослідження на санітарно-хімічні, мікробіологічні та паразитологічні показники
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Місце відбору проб

Мета дослідження

Комунальний водозабір “Рибник” м. Борислав
( до водопідготовки, після водопідготовки)
Комунальний водозабір м. Мостиська
( до водопідготовки, після водопідготовки)
Водозабір м. Ходорів, Жидачівський район
( до водопідготовки, після водопідготовки)
Водозабір з водосховища на ріці Воротище в місті
Трускавець ( до водопідготовки, після водопідготовки)
Водозабір м. Дрогобича «Уріж» (до водопідготовки,
після водопідготовки)
Водозабір «Межирічанський», м. Червоноград, ВНС 2
підйому (після водопідготовки)
Водозабір «Братківці», м. Стрий (після водопідготовки)

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
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

Кількість
проб
8

Термін
Один раз у квартал

8

Один раз у квартал

8

Один раз у квартал

8

Один раз у квартал

8

Один раз у квартал

4

Один раз у квартал

4

Один раз у квартал

І.2. Дослідження на показники радіаційної безпечності
№
п/п
1

Місце відбору проб

Мета дослідження
Питома сумарна альфа- і бета-активність
Питома сумарна альфа- і бета-активність

1

ІІ квартал

Питома сумарна альфа- і бета-активність

1

ІІІ квартал

Питома сумарна альфа- і бета-активність

1

ІІІ квартал

Питома сумарна альфа- і бета-активність
Питома сумарна альфа- і бета-активність

1
1

ІІІ квартал
ІІІ квартал

7

Комунальний водозабір “Рибник” м.Борислав
( до водопідготовки)
Комунальнийводозабір м. Мостиська
( до водопідготовки)
Водозабір м. ХодорівЖидачівський район
( до водопідготовки)
Водозабір з водосховища на ріці Воротище в місті
Трускавець( до водопідготовки)
Водозабір м. Дрогобича «Уріж»(до водопідготовки)
Водозабір «Межирічанський», м. Червоноград, ВНС 2
підйому(до водопідговки)
Водозабір «Братківці», м. Стрий (доводопідготовки)

Кількість
проб
1

Питома сумарна альфа- і бета-активність

1

ІІІ квартал

8.

с. Старий Добротвір (до водопідготовки)

Питома сумарна альфа- і бета-активність

1

червень

9.

смт. Добротвір (до водопідготовки)

Питома сумарна альфа- і бета-активність

1

червень

2
3
4
5
6

І.3. Дослідження на вміст тригалогенметанів

Термін
ІІ квартал

№п/п
1
2
3
4

Місцевідбору 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

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

4
4
4
4

1.4. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
м. Львів
№
Місце відбору проб
п/п
Львівський ЛМВ
1.
НС “ Рясне-2 “, вул. Шевченка,436
2.
НС “Сокільники”,вул. Стрийська
3.
НС «Кривчиці» вул. Тр. Глинянський,117
4.
НС «Будзень №3» вул. Збиральна, 1
5.
КП «Теребля» на вул.Джерельна, 3,смт. Рудно,
водонапірна вежа.

Мета дослідження

Кількість
проб

Термін

Хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження
Хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження
Хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження
Хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження
Хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження

2
2
2
2
2

Травень, жовтень
Травень, жовтень
Травень, жовтень
Травень, жовтень
Квітень, вересень

Жовківський РВ
1.
Водопровід с. Добросин
2.
Водопровід с. Нова Скварява
3.
Водопровід с. Зашків

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

2
2
2

Червень, жовтень
Червень, жовтень
Червень, жовтень

Миколаївський МРВ
1.
Водопровід м. Новий Розділ
2.
Водопровід с. Старий Розділ

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

2
2

Травень, серпень
Травень, серпень

Санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

2

Квітень, серпень

Санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

2

Червень,вересень

Яворівський РВ
1.
-м. Яворів

Санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

2

Березень

2.

-смт. Шкло

Санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

2

червень

3.

-м. Новояворівськ

Санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

2
2

Березень,
червень

Кам’янка-Бузький РВ
1.
с. Старий Добротвір
Розвідна мережа
2.
смт. Добротвір
Розвідна мережа

ІІ. Моніторингові дослідження нецентралізоване водопостачання (ОЛЦ)
3

2.1. В зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища, Жовківський район (криниці та каптажі)
№ П/П

Назва точки спостереження

1.

с.Збиранка

2.

с.Малехів

3.

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

4.

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

Хімпоказники, бакпоказники

Періодичність
спостережень
квітень

Хімпоказники, бакпоказники

квітень

Хімпоказники, бакпоказники

квітень

Хімпоказники, бакпоказники

квітень

Параметри, що контролюються

2.2. В зоні впливу породного відвалу ЦЗФ «Червоноградська» ПАТ «Львіввугілля» (криниці)
№ П/П
1.

Назва точки
спостереження
Населені пункти в зоні
впливу породного відвалу

Місце розташування (адреса)
точки спостереження
с.Сілець – хутір Вільшина ( 4 точки);
с.Межиріччя (3 точки); с.Городище
(3 точки)

Параметри, що контролюються
Запах, присмак, кольоровість, мутність, РН, окисність,
аміак, нітрати, нітрити, загальна жорсткість, сухий
залишок, хлориди сульфати, залізо, мідь, цинк, свинець,
миш’як, фтор, залишковий алюміній, нікель, марганець,
ртуть, хром, кадмій, молібден

Періодичність
спостережень
травень

2.3. Моніторингові дослідження питної води централізованого і нецентралізованого господарсько-питного водопостачання в зоні впливу ПАТ «Полімінерал»

(кринична вода)
1.

Назва населеного пункту
с.Модричі

2.

с.Болехівці

3.

с.Михайлевичі

4.

с. Почаєвичі

Визначувані речовини
Запах,смак, присмак,кольоровість,каламутність, рН,
залізо,загальна твердість, сульфати, хлориди, сухий
залишок, аміак, нітрити, нітрати,фтор
Запах,смак, присмак,кольоровість,каламутність, рН,
залізо,загальна твердість, сульфати, хлориди, сухий
залишок, аміак, нітрити, нітрати,фтор
Запах,смак, присмак,кольоровість,каламутність, рН,
залізо,загальна твердість, сульфати, хлориди, сухий
залишок, аміак, нітрити, нітрати,фтор
Запах,смак, присмак,кольоровість,каламутність, рН,
залізо,загальна твердість, сульфати, хлориди, сухий
залишок, аміак, нітрити, нітрати,фтор

Кількість проб
По 5 проб

термін
1,3кв.

По 5 проб

1,3кв.

по5 проб

2,4кв.

По 5 проб

2,4кв.

Примітка: дослідження проводяться Дрогобицький МРВ
4

ІІІ. Моніторингові дослідження проб ґрунту (ОЛЦ)
3.1. Дослідження на токсичні елементи – солі важких металів, пестициди – ДДТ, 2,4Д-амінні сіль, гептахлор, симазин.
№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Місце відбору проб

Мета дослідження

м. Львів, вул. Панаса Сотника (мікрорайон Рясне-1)
м. Львів, вул. Шевченка (мікрорайон Рясне-2)
с. Малехів, Жовківського району
с. В.Грибовичі, Жовківського району
м. Стрий,
м. Борислав, Дрогобицького району
м. Самбір, вул. Промислова, 2
Яворівський район, м. Новояворівськ, СЗЗ звалища ТПВ
с. Межиріччя, Сокальського району
с. Сілець, Сокальського району
с. Городище, Сокальського району

Кількість проб

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. Борислава
в зоні впливу сміттєзвалища
в зоні впливу сміттєзвалища м. Новояворівськ
в зоні впливу породного відвалу ЦЗФ «Червоноградська»
в зоні впливу породного відвалу ЦЗФ «Червоноградська»
в зоні впливу породного відвалу ЦЗФ «Червоноградська»

2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2

Термін
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал
ІІІ квартал
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал
ІІ, IV квартал

ІV. Моніторингові дослідження проб води
4.1. З рекреаційних водойм органів місцевого самоврядування та значних місць стихійного купання
за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками
(ВСП)
№п/п

Місце відбору проб

1.

Пляж на р. Стрий,
м. Стрий
м. Золочів,
оз. «Молодіжне»
м. Перемишляни,
оз. «Молодіжне»
Яворівський район,
оз «Яворівське»
Пустомитівський район,
оз. «Глинна-Наварія»
Пустомитівський район,
оз «Гамаліївське»
Миколаївський район,
оз. Задорожне
Смт. Брюховичі, ГК «Колиба»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кількість
проб

Термін

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

травень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

травень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

травень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

травень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

Червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

Мета дослідження

5

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

м. Сабір, ПП Хробак С.
с. Модричі Дрогобицького
район
с. Майдан Дрогобицького
району (ТзОВ «СІК»)
с. В.Гамулецька Жовківського
району, «Альбатрос»
с. Фійна-Майдан
Жовківського району,
«Чарівні озера»
Тростянецька ОТГ, озеро
«Задорожнє»
ПП «Фаворит і Д»
с.Тростянець озеро «Барбара»
ТзОВ «Озерний край»,
м.Пустомити
ЛГ «Бухта Вікінгів», с.Старе
Село
СОБ «Львівська Швейцарія»
с.Давидів
РТМР «Лісівник»,
м.Перемишляни
с.Стрілки, Перемишлянський
район, ГВК «Узлісся»
с.Коросно, Перемишлянський
район, ПП Гац М.В.
Яворівський район,
с.Верещиця, МРГ «Майдан»
Яворівський район,
с.Верещиця, Яворівський
НПП

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

санітарно-хімічні, мікробіологічні показники

1

червень

4.2. З рекреаційних водойм органів місцевого самоврядування та значних місць стихійного купання (ВСП)
на показники радіаційної безпеки (ОЛЦ)
№п/п
1.
2.
3.
4.

Місце відбору проб
Яворівський район, оз. «Яворівське»
Пустомитівський район, оз. «Глинна-Наварія»
Пустомитівський район, оз. «Гамаліївське»
Миколаївський район, оз. Задорожне

Мета дослідження
Питома сумарна альфа- і бета-активність
Питома сумарна альфа- і бета-активність
Питома сумарна альфа- і бета-активність
Питома сумарна альфа- і бета-активність

Кількість проб
1
1
1
1

Термін
травень
тервень
тервень
травень
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V. Моніторингові дослідження гідромінеральних ресурсів та лікувальних грязей (ВСП)
5.1. Дослідження гідромінеральних ресурсів
Назва точки спостереження, адреса
1

Періодичність
спостережень

Параметри, що контролюються
2

3

м. Моршин
Каптаж №4 м.Моршин (парковий масив)
м. Трускавець
Бювет №1 (нижній) м. Трускавець, бульвар
Торосевича,5
Бювет №2 (верхній), м.Трускавець, вул.Суховоля,67

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.

ІІ, ІІІ квартал

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.
Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.

ІІ квартал

Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.
Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.
Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.
Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.
Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.
Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.
Мікробіологічні показники: ЗМЧ, Загальні колі формні бактерії, E.coli,
Pseudomonasaeruginosa, кишкові ентерококи, сульфітредукуючі анаероби.

ІІ, ІІІ квартал

ІІ квартал

Смт. Східниця
Джерело №1с, вул. Зарічна
Джерело №3, вул. Бориславська (район ГОК
«Три сини» )
Свердловина №2с, вул. Шевченка, 124
Джерело №21, вул. Зарічна , ( в районібудинку 69)
Джерело № 25, вул. Шевченка (район ЛОБ «Зелений
бір»)
Джерело №13, вул. Зарічна,3б
Свердловина №18 К, вул. Котляревського,
( район ЗАТ «Санта Марія»)

ІІ, ІІІ квартал
ІІ, ІІІ квартал
ІІ, ІІІ квартал
ІІ, ІІІ квартал
ІІ, ІІІ квартал
ІІ, ІІІ квартал

Примітка: Окрім цього, доставити з однієї свердловини СМТ «Східниця» воду для проведення радіологічного дослідження в І або ІІ кварталі.
5.2. Дослідження лікувальних грязей
Назва точки спостереження, адреса

Параметри, що контролюються

Періодичність
спостережень

1

2

3

Великолюбінське торфовище лікувальних грязей

ЗМЧ, сульфітовідновлюючі клостридії, Pseudomonasaeruginosa,
Staphylococcus aureus
Радіологічні дослідження

ІІ, ІІІ квартал
ІІ квартал
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VІ. Моніторингові дослідження атмосферного повітря (ЛОЛЦ+ВСП)
№ з/п
1.

Місце відбору проб, райони
Дрогобицький район, м. Борислав,
вул. Трускавецька
(житлова забудова)

2.

Дрогобицький район, м. Борислав,
вул. Чорновола,12
(житлова забудова)

3.

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

4.

Жовківський район, с. Малехів,
вул.Дорошенка,105
(житлова забудова)

5.

м. Львів вул. Панаса Сотника
(житлова забудова)

6.

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

7.

м. Львів вул. Вулецька 24а

8.

м. Львів вул. Навроцького

9.

м. Львів вул. Козельницька

10.

Пустомитівський р-н, с. Муроване

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
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.
Визначення концентрацій хімічних речовин від
промислової зони ( ПрАТ “Іскра ”):
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю; Водень хлористий; Сірчана кислота.
Визначення концентрацій хімічних речовин від
промислової зони ( асфальтна установка):
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю; Формальдегіду; Ксилолу; Фенол; Етилацетат.
Визначення концентрацій хімічних речовин від ТЕЦ-1:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю
Визначення концентрацій хімічних речовин від ТЕЦ-2 м.

Кількість проб
250

Термін
ІІ і ІІІ квартал

250

ІІ і ІІІ квартал

350

ІІ і ІІІ квартал

350

ІІ і ІІІ квартал

400

І і IV квартал

400

І і IV квартал

300

ІІ - IІІ квартал

400

І - IV квартал

200

І і IV квартал

200

І і IV квартал
8

11.

Cокальський р-н, с.Городище

12.

Кам’янка-Бузький район, смт. Добротвір

13.

Миколаївський р-н, м. Новий Розділ
вул. Винниченка

14.

Городоцький р-н, м.Комарно
вул. Городоцька,77

15.

Сокальський р-н, с. Добрячин

16.

м. Соснівка

Львова:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю
Визначення концентрацій хімічних речовин від породного
відвалу ПАТ “ЛВК”:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю
Визначення концентрацій хімічних речовин від ВП
”ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС”:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю
Визначення концентрацій хімічних речовин від ТЕЦ:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю
Визначення концентрацій хімічних речовин від
Комарнівської виробничо-технічної служби Бібрського
ЛВУМГ “Львівтрансгаз” ПАТ “Укртрансгаз”:
Пилу; Двоокису азоту; Сірчистого ангідриду; Оксиду
вуглецю, Метан, Пропан, Бутан, Гексан
Визначення концентрацій хімічних речовин від очисних
споруд м. Червонограда:
Аміак, Сірководень, Фенол
Визначення концентрацій хімічних речовин від очисних
споруд м. Соснівка:
Аміак, Сірководень, Фенол

200

І - IV квартал

200

І і ІV квартал

200

І і ІV квартал

400

І - IV квартал

150

ІІ - IІІ квартал

150

ІІ - IІІ квартал
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VІІ. Моніторингові дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
7.1. 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
м. Львів, вул. Стрийська,107
м. Львів, вул. Любінська,150
Пустомитівський р-н, с. Сокільники

2.

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

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

ІII квартал .

4

ІII квартал

4

ІII квартал

4

IІ і ІII квартал

4
4

I і ІV квартал
I і ІV квартал

4

I і ІV квартал

Стрийський район
м. Стрий, вул. Вокзальна

3.

Мета дослідження

м. Стрий, вул. Шевченка (ЗОШ №2)
м. Стрий, вул. Львівська, 3
Кам’янка-Бузький район
с.Ст.Добротвір

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 ДТЕК ”ДОБРОТВІРСЬКА
ТЕС”
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7.2. Дослідження електромагнітних випромінювань
№
п/п

Райони

Телерадіопередатчики, радіопередатчики, ретранслятори, передатчики
радіомовлення з частотною модуляцією

Термін

1.

м. Стрий

Радіотехнічні об’єкти

II квартал

2.

м. Дрогобич

Радіотехнічні об’єкти

II квартал

3.

м. Червоноград

Радіотехнічні об’єкти

II квартал

4.

м. Львів, Франківський р-н

Радіотехнічні об’єкти

ІII квартал

5.

м. Львів, Личаківський р-н

Радіотехнічні об’єкти

ІII квартал

6.

м. Львів, Сихівський р-н

Радіотехнічні об’єкти

ІII квартал

7.

м. Львів, Галицький р-н

Радіотехнічні об’єкти

ІII квартал

8.

м. Львів, Шевченківський р-н

Радіотехнічні об’єкти

ІII квартал

9.

м. Львів, Залізничний р-н

Радіотехнічні об’єкти

ІII квартал

VIII. Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм
та стічних вод на ентеровіруси, в т.ч. поліовіруси
Вода поверхневих водойм
№
п/п

Район (місто)

Термін
доставки

№ створу

Термін доставки

1

2

3

4

5

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

Щоквартально
( червень, серпень,
жовтень)

1

м. Борислав

2

Буський р-н

3

Бродівський р-н

4

Городоцький р-н

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

Щоквартально
( червень, серпень,
жовтень)
Щоквартально
( червень, серпень,
жовтень)
Щоквартально
(травень, вересень,
листопад)

Міські очисні
споруди (до
очистки)
кількість проб
6

Стічна вода
З колектора
інфек.
З колектора дитячого
відділення (до
дошкільного закладу
хлорування)
7

8

Пр
имі
тка

9

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

11

5

Городоцький р-н

ТЗ ЛОР
«Великолюбінський
навчальнореабілітацій
ний центр І-ІІ ст..»
смт. Великий Любінь
вул. Замкова,5

травень,
вересень
по 1 пробі
6

м. Дрогобич

7

Дрогобицький р-н

Щоквартально (
червень, серпень,
жовтень)
Щоквартально
(травень, липень,
листопад )
Щоквартально
(травень, липень,
листопад )
Щоквартально
(травень, липень,
листопад )

по 1 пробі
щомісячно
протягом року
по 1 пробі
щомісячно
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

Щоквартально
(травень, липень,
листопад )

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

Щоквартально
(травень, липень,
листопад )

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

Щоквартально
(квітень, вересень,
грудень)

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щомісячно,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,

Щомісячно

Щомісячно
8

Жидачівський р-н

9

Жовківський р-н

10

Золочівський р-н

11

Кам'янка-Бузький р-н

12

Миколаївський район

13

Мостиський р-н,
м. Мостиська

14

Перемишлянський
р-н

15

Пустомитівський р-н

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

Створ на р.Луг,
500 м вище
водозабору

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

щомісячно
16

Радехівський р-н

Щоквартально
(квітень, вересень,

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

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

17

м. Самбір
ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

18

Самбірський р-н

19

Сколівський р-н

20

Сокальський р-н

21

22

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

грудень)

протягом року

протягом року

щомісячно

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

травень,
вересень
по 1 пробі
Щоквартально
(квітень, вересень,
грудень)
ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

Створ на р.
Західний Буг
с. Пісочне
100 м. вище
кордону з Польщею

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

щомісячно

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

щомісячно

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

щомісячно

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

Щоквартально
(квітень, вересень,
грудень)
Щоквартально
(квітень, вересень,
грудень)

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі
щоквартально,
протягом року

щомісячно

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

по 1 пробі
щомісячно,
протягом року

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі

по 1 пробі
щоквартально,
протягом року
по 1 пробі

м. Стрий

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

ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал

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

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

с. Корналовичі
Будинок дитини
«Рідний дім»

Щоквартально
(квітень, вересень,
грудень)

13

КОС м.Львова

28

щомісячно

ЛОІКЛ, ОС інфекційного
відділення № 14

-//-

щомісячно,
протягом року
-//-

щомісячно,
протягом року
-//-

ЛОІКЛ, ОС
вул.Пекарська. 54

-//-

-//-

-//-

ЛОІКЛ, ОС
інфекційного
відділення № 3

-//-

-//-

-//-

ЛОІКЛ, ОС
інфекційного
відділення № 7
м. Львів

-//травень

-//-

-//смт. Брюховичі
вул.Незалежності, 1
навчально-реабілітаційний центр Святого
Миколая

ІХ. Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних
та інших природно-осередкових інфекцій
9.1.

№
п/п
1.

2.

3.
4.

Нозологічна одиниця

Матеріал

Лептоспіроз (з приватних секторів,
Гризуни
об'єктів підвищеного епідризику
тощо)
Кліщові трансмісивні зооантропонози Гризуни
(туляремія, бореліози тощо)
Кліщі
Туляремія
Туляремія

Погадки хижих птахів
Вода

Кількість, екз.
70 екз. сірих щурів
150 екз. мишовидних гризунів

Періодичність досліджень
протягом року
щомісячно

100 екз.

березень-листопад

на туляремію – 6000 екз.
на бореліоз – 600 екз.
70 проб
90 проб

лютий-березень,
листопад-грудень

14

5.

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

Дрібні ссавці з природних
стацій, абіотичні об’єкти

550 екз. /проб

протягом року

9.2. Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку

№
п/п

Район

Кількість проб

Терміни відбору проб

Періодичність

1

Миколаївський МРВ

1

квітень

1 раз в рік

2

Жидачівське РВ

1

квітень

1 раз в рік

3

Пустомитівський РВ

1

квітень

1 раз в рік

4

Турківське РВ

1

жовтень

1 раз в рік

5

Стрийський МРВ

1

жовтень

1 раз в рік

6

Сколівське РВ

1

жовтень

1 раз в рік

7

Червоноградський МРВ

1

жовтень

1 раз в рік

8

Буське РВ

1

квітень

1 раз в рік

9

Городоцький МРВ

1

жовтень

1 раз в рік

10

Мостиське РВ

1

квітень

1 раз в рік

11

Дрогобицький МРВ

1

квітень

1 раз в рік

12

Золочівський МРВ

1

жовтень

1 раз в рік

13

Перемишлянське РВ

1

квітень

1 раз в рік

14

Радехівський МРВ

1

жовтень

1 раз в рік

15

Кам”янко-Бузьке РВ

1

квітень

1 раз в рік

16

Самбірський МРВ

1

квітень

1 раз в рік

17

Яворівський МРВ

1

жовтень

1 раз в рік

9.3. Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору

№
п/п
1

Район
ЛМВ

Кількість проб
(залежно від кількості точок
відбору)

Терміни відбору проб

Періодичність

2 точки/ 16 проб

01.06-30.09

двічі на місяць
15

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

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

1 точка /8 проб
1 точка /8 проб
2 точки / 16 проб
2 точки / 16 проб
1 точка /8 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

01.06-30.09
01.06-30.09
01.06-30.09

двічі на місяць
двічі на місяць
двічі на місяць

01.06-30.09

двічі на місяць

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

01.06-30.09

двічі на місяць

01.06-30.09

двічі на місяць

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

2.
3.
4.

Район

Кількість проб

Терміни відбору проб

ЛьвівськийМВ
озеро Винниківське,
озеро «Колиба»,Брюховичі
Буське РВ
озеро с.Сторонибаби

2

1

липень, вересень

Городоцький МРВ
база «Сокіл», база «Чарівна Долина»
Золочівський МРВмЗолочів
озеро Жовтневе,
озеро вул.Шевченка,

2

липень, вересень

2

липень, вересень

Періодичність

липень, вересень
2 рази на рік
2 рази на рік
2 рази на рік
2 рази на рік

16

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Дрогобицький МРВ
озеро с.Уличне, с.Модричі «Козацький хутір»
с.Майдан база «Майдан»
Жовківський РВ
Ставок с.Кунин,
база «Чарівні озера»
Камянко-Бузький РВ
водосховище смт. Добротвір
Миколаївський МРВ
озеро с.Задорожнє
смт.Рудники Рибгосп
Пустомитівський РВ
озеро с.Наварія,
озеро «Бухта Вікінгів»,
озеро «Озерний край»,
озеро «Львівська Швейцарія»
Стрийський МРВ
м.Моршин база «Пролісок»
озеро с.Довголука
Перемишлянський РВ
м.Перемишляни озеро Молодіжне»
Озеро с.Болотне
База «Узлісся»
Яворівський МРВ
с.Верещиця «Майдан»
с.Новий Яр «Яворівське»
с.Терновиця «Великий Гноєнець»

3

липень, вересень
2 рази на рік

2

липень, вересень
2 рази на рік

1

липень, вересень

2

липень, вересень

2 рази на рік
2 рази на рік

4

липень, вересень
2 рази на рік

2

липень, вересень
2 рази на рік

3

липень, вересень
2 рази на рік

1

липень, вересень
2 рази на рік

X. Моніторингові дослідження на наявність збудників гельмінтозів
10.1. З ґрунту, піску, дитячих майданчиків

Назва точки
спостереження

Місце розташування (адреса) точки спостереження

Параметри, що
контролюються

Кількість
паразит.проб

Періодичність
спостереження

2

3

4

5

На наявність яєць
гельмінтів та патогенних

Грунт/пісок з дитячих
майданчиків

(травень- серпень)

1

м. Львів:
Дитячі майданчики 1
прибудинкових

-

Дитячо-спортивний майданчик, вул. Проспект
Свободи, 1

17

територій

2

-

3

-

4
5

-

6
7
8

9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 Дитячі майданчики
прибудинкових
територій та
паркових зон

Дитячий майданчик, вул. М. Кривоноса - вул.
Княжа
Дитячо-спортивний майданчик, вул. Лисенка,
14
Дитячий майданчик, вул. Чернеча Гора
Дитячий майданчик, вул. Миколайчука, 1а
Дитячий майданчик, вул. Джерельна, 44
Дитячий майданчик, вул. Чупринки, 70
Дитячо-спортивний
майданчик,
вул.
Тролейбусна, 2
Дитячий майданчик, вул. Наукова, 82
Дитячо-спортивний
майданчик,
вул.
Володимира Великого, 85а
Дитячий майданчик, вул. Мишуги, 3
Дитячий майданчик, вул. Гната Хоткевича, 20
Дитячий майданчик, вул. Антонича, 20
Дитячий майданчик, вул. Зубрівська, 25
Дитячий майданчик, вул. Чукаріна, 28-30
Дитячий майданчик, вул. Угорська, 26
Дитячо-спортивний
майданчик,
вул.
Литвиненка, 10-12
Дитячий майданчик, вул. Героїв Крут, 14 вул. Литвиненка, 17
Дитячий майданчик, вул. Патона, 31
Дитячий майданчик, вул. Патона, 27
м.Сколе
м.Пустомити
м.Сокаль
м.Броди
м. Золочів
м. Буськ
м. Самбір
м. Стрий
м. Жовква
м. Дрогобич

найпростіших

громадського
користування
(1 поверхнева/ 1 на
глибині 10 см)
(6 проб )

На наявність яєць
гельмінтів та патогенних
найпростіших

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

липень
серпень
червень
червень
червень
липень
червень
червень
серпень
серпень
18

Примітка: проби по м.Львову відбираються та досліджуються працівниками паразитологічної лабораторії ДУ ЛОЛЦ, на території області —
лабораторіями ВСП.
10.2. Дослідження води озер/ставків, ґрунту на збудники паразитологічних захворювань
№ п/п

Район

1.

Львівський МВ
озеро Винниківське,
озеро «Колиба», Брюховичі
Буське РВ
озеро с.Сторонибаби

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Городоцький МРВ
база «Сокіл», база «Чарівна Долина»
Золочівський МРВ м.Золочів
озеро Жовтневе,
озеро вул.Шевченка,
Дрогобицький МРВ
озеро с.Уличне
с.Модричі «Козацький хутір»
с.Майдан база «Мйдан»
Жовківський РВ
ставок с. Кунин,
база «Чарівні озера»
Камянко-Бузький РВ
водосховище смт. Добротвір
Миколаївський МРВ
озеро с.Задорожнє
смт.Рудники Рибгосп
Пустомитівський РВ
озеро с.Наварія,
озеро «Бухта Вікінгів»,
озеро «Озерний край»,
озеро «Львівська Швейцарія»
Стрийський МРВ
м.Моршин база «Пролісок»
озеро с.Довголука

Кількість
проб

Кількість
проб

води

ґрунту

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

Терміни відбору проб

Періодичність

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

19

11.

12.

Перемишлянський РВ
м.Перемишляни озеро Молодіжне»
Озеро с.Болотне
База «Узлісся»
Яворівський МРВ
с.Верещиця «Майдан»
с.Новий Яр «Яворівське»
с.Терновиця «Великий Гноєнець»

2

4

2

4

липень, вересень

1 раз на рік

липень, вересень

1 раз на рік

Примітка: проби відбираються працівниками ВСП і доставляються для дослідження в паразитологічну лабораторію ДУ ЛОЛЦ.
10.3. Моніторингові дослідження ентомологічного матеріалу
Назва
відокремлених
структур
Бродівський МРВ
Буське РВ
Городоцький МРВ
Мостиське РВ
Золочівський МРВ
Перемишлянське РВ
Пустомитівський РВ
Самбірський МРВ

Комарі

Гедзі

Мухи

Мошки

Термін доставки

50
50
50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

Травень
Травень
Червень
Червень
Травень
Травень
Червень
Червень

Примітка : відбір ентомологічного матеріалу проводитися згідно алгоритму скерованого 04.06.14р. № 2158/011, проби відбираються працівниками ВСП і
доставляються для дослідження в паразитологічну лабораторію ДУ ЛОЛЦ.

ХІ. Графік доставки проб у вірусологічну лабораторію згідно оперативного плану дій
з ліквідації поліомієліту і удосконалення нагляду за ГВП на 2018 рік.
11.1. З метою вивчення циркуляції поліовірусів, ентеровірусів серед населення області
забезпечити доставку проб фекальних мас від дітей з організованих колективів.
Відбір проводити у вікових груп 0-3; 4-6; 7-9; 10-12; 13-14; 15 років і старше по 6 зразків у кожній віковій групі:
№ з/п

Райони

Кількість проб

Термін відбору проб

Періодичність

фекалій

20

1.

Дрогобицький р-н

36

Лютий

1 раз в рік

2.

Пустомитивський р-н

36

Березень

1 раз в рік

3.

Миколаївський р-н

36

Квітень

1 раз в рік

4.

м.Самбір

36

жовтень

1 раз в рік

36

листопад

1 раз в рік

5.

Львівський МВ
Всього

180 проб

11.2. Вивчення ефективності імунопрофілактики у дітей проти поліомієліту.
Відбір проб сироваток крові проводити у вікових групах 0-3; 4-6; 7-9; 10-12; 13-14; 15 років і старше по 6 зразків у кожній віковій групі.

Березень

Квітень

Вересень

Вересень

Старосамбірськийр-н

м. Дрогобич (м.Трускавець)

М.Червоноград

Львівський МВ

0-3р.

0-3р.

0-3р.

0-3р.

4-6р.

4-6р.

4-6р.

4-6р.

7-9р.

7-9р.

7-9р.

7-9р.

10-12р.

10-12р.

10-12р.

10-12р.

13-14р.

13-14р.

13-14р.

13-14р.

15р. і старше

15р. і старше

15р. і старше

15р. і старше

15р. і
старше
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36 дітей

36 дітей

36 дітей

36 дітей

36 дітей

11.3. Графік доставки проб в бактеріологічну та вірусологічну лабораторії
для вивчення імунного статусу населення до дифтерії, правця, кору, краснухи, епідпаротиту на 2018 рік

№з/п
Райони

Кількість
проб
сироваток

Термін
відбору проб

1.

Яворівський РВ

130

Березень

1 раз в рік

2.

Кам.-Бузький

130

Квітень

1 раз в рік

3.

м.Дрогобич

130

Вересень

1 раз в рік

4.

м.Стрий

130

Жовтень

1 раз в рік

Таблиця 1. Індикаторні групи
населення.
Вік

Кількість обстежень

Вагітні

5

Новонароджені

5

1р.

5

2

5

Періодичність

22

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

9

5

10

5

11

5

12

5

13

5

14

5

Всього

80

15

5

16

5

17

5

Всього

15

18 - 27

7

28 - 37

7

38 - 47

7

48 - 57

7

58 і старші

7

Всього

35

Всього

130
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XІI. Моніторингові дослідження лікувально-профілактичних закладів
12.1. План моніторингових досліджень, що проводяться ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів.
№
з/
п

Район
(місто)

Найменуван-ня
ЛПЗ

Адреса місця
розташування

Назва
відділення
(стаціонару)

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень,
кількість проб

1

2

3

4

5

6

1

м. Львів

Львівська обласна вул.
Державна клінічна Кульпарківсь
психіатрична
ка,,95
лікарня

2

м.Львів

Львівський
обласний
державний
клінічний
лікувальнодіагностичний
ендокринологічний центр

вул.
Острозького,1

Змиви на патогенну та умовно патогенну 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
Бактести(стерилізатори ) –(2 парові, 12 повітряні)-70
Хімтести (стерилізатори) –(2 парові, 12 повітряні)-70
Бактести дезкамери – (2 дезкамери)-18
Стерильність –10
Дез.розчини на концентрацію – 2
Деззасоби на вміст активнодіючої речовини – 3
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви на патогенну та умовно патогенну мікрофлору -30
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико резистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –5
Бактести(стерилізатори) – 10
Хімтести (стерилізатори) - 10
Дез розчини на концентрацію – 2
Деззасоби на вміст активнодіючої речовини – 3

Кратність
Терміни
моніторингових
відвідувань
відвідувань
(візитів)
(візитів)
7
8
1раз в рік
серпень

червень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-10
Проби пилу на алергенні кліщі-10
24

3

4

м. Львів

Львівський
обласний
госпіталь інвалідів
війни та
репресованих ім.
Ю.Липи

ЛьвівВинники,
вул.Івасюка,
31

м. Львів

Львівський
державний
онкологічний
регіональний
лікувальнодіагностичний
центр

вул. Гашека,2

Хірургічні
відділення:
Абдоміналь
не;
Малоінвазив
не;
реконструкт
ивної хірургії
Гінекологія
Реанімація

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 – 15
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-20
Стерильність –30
Бактести(стерилізатори) - 75
Бактести(дезкамера ) – 18
Хімтести (стерилізатори) -75
Дезрозчини на концентрацію – 10
Деззасоби на вміт активнодіючої речовини – 10
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

жовтень

1раз в рік

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 – 10
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність –30
Бактести(стерилізатори) –25
Хімтести (стерилізатори)- 25
Бактести (дезкамера)- 18
Дезрозчини на концентрацію – 10
Деззасоби на вміст активнодіючої речовини – 8
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

листопад

1 раз в рік

25

5

м. Львів

КЗ ЛОР
«Західноукраїнський
спеціалізований
дитячий
медичний центр»

вул.Дністерська, 27

6

м.Львів

Львівський
обласний
державний
клінічний
лікувальнодіагностичнй
кардіологічний
центр

вул.
Кульпарківська, 35

Стоматоло
гія
Реанімація
Хірургія
Гематологіч
не відділ.
Лабораторія
Ренгенвідді
лення

Неврологічне
Кардіохірур
гія
Лабораторія
Рентгеноопе
раційна
ЦСВ

Змиви на патогенну та умовно патогенну мікрофлору – 50
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
Бактести(стерилізатори) -85
Бактести(дезкамери) – 9
Хімтести (стерилізатори)-85
Дез розчини на концентрацію – 4
Деззасоби на вміст активнодіючої речовини – 4
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Моніторингове відвідування по виявленню випадків ГВП
Змиви на патогенну та умовно-патотогенну 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 –20
Бактести(стерилізатори) -20, хімтести (стерилізатори)-20
Бактести(дезкамера) -1
Дез розчини на концентрацію – 5
Деззасоби на вміст активнодіючої речовини – 5
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

липень

Щомісячно

листопад

1 раз в рік

6 разів в рік
1 раз в рік
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7

м.Львів

КЗ ЛОР
«Львівський
регіональний
фтизіопульмонологічний центр»

вул. Зелена,
477

8

Дрогоби
цький
р-н

ДЗ "Дитячий
санаторій
"Джерело"

м. Трускавець

9

Стрий
ський
р-н

Оздоровчий
комплекс
«Прикарпатська
ватра"

с.БаняЛисовицька,
вул. Курортна,
55.

Хірургічне
Операційни
й блок
Фтизіопульм
ологічне
Клінічна
лабораторія
Ендоскопічн
е відділення
ЦСВ
Дезкамерне
відділення

Кабінет
мікроклізм,
кабінет
кишкових
зрошень,
бювет
мінеральних
вод

Змиви на патогенну та ум-патогенну мікрофлору – 60
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико резистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 7
Стерильність –30
Дезрозчини на концентрацію – 11
Деззасоби на вміст активнодіючої речовини-10
Змиви на яйця глистів-30
Проби пилу на алергенні кліщі-20

вересень

1 раз в рік

20 зм. - на УП м\фл., визначення антибіотико резистентності
мікроорганізмів.
У випадку
виявлення
антибіотико
резистентних штамів визначення стійкостімікроорганізмів до
дез.розчину, контроль якості передстарилізаційної обробки 10 проб на наявність залишків крові, 10 проб на поверхневоактивні речовини, контроль роботи стерилізаційного
обладнання - 2 одиниці, проби на стерильність-5, 2 проби на
вміст активно діючої речовини, відповідність концентрації
дез.засобу.
Дослідження
контамінації
розчину
(дезінфекційного, антисептичного, дистильованої води)
мікроорганізмами - 3 проби, 15 змивів на я\гл., 10 проб пилу
на алергенні кліщі.

серпень

1 раз в рік

Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів – 20
тестів.
Контроль стерильності виробів медичного призначення –10
проб.
Контроль мікробного обсіменіння різних об»єктів – 20 проб.)
Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 9.

вересень

1 раз в рік
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10

м. Моршин

ДП «СКК
«Моршинкурорт»
ЗАТ
«Укрпрофоздоров
ниця»

Львівська
область,
м. Моршин,
вулиця: 100річчя курорту
Моршин, 4

Відділення
«Лікувально
-діагностич
ний центр»
Загальнокур
о
ртний
стерилізацій
ний кабінет.
Кабінети:
стоматолога,
уролога ,
гінеколога

Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів – 6.
Контроль стерильності виробів медичного призначення – (
кількість проб-3)
Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 2.

Кабінети
ендоскопії
маніпуляцій
ний

Контроль стерильності виробів медичного призначення – (
кількість проб-3)
Контроль мікробного обсіменіння різних обєктів –6 пр.
Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 3 пр.

липень

1 раз в рік

Контроль стерильності виробів медичного призначення – (
кількість проб-3)
Контроль мікробного обсіменіння різних обєктів –6пр
Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 3 пр.

ІІ. План моніторингових досліджень, що проводяться відокремленими структурними підрозділами
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»
№
з/п

Район
(місто)

Найменування ЛПЗ

Адреса
місця
розташуван
ня

1

2

3

4

Назва відділення
(стаціонару)

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень,
кількість проб

Терміни
відвіду-вань
(візитів)

5

6

7

Кратність
моніторингових
відвіду-вань
(візитів)
8
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1

м.Львів

Львівська
комунальна
міська
клінічна
лікарня
швидкої
медичної
допомоги

вул.Микола
йчука, 9

Реанімаційне
Хірургічні Гінекологічні
Травматологічні
Офтальмологотравматологічний
центр
Щелепно-лицева
хірургія
Оперблок
Ендоскопічне
Трансфузіології ЦСВ
дезкамерне
Травмпункт
Лабораторії

Змиви на патогенну та умовно-патогенну
мікрофлору з об”єктів довкілля – 100
Визначення
антибіотико
резистентності
мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико резистентних
штамів визначення стійкості мікроорганізмів до
дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів,
антисептиків, дистильованої води, тощо – 16
Обстеження персоналу на носійство патогенного
стафілококу-45
Стерильність медвиробів - 50
Відповідність
активно діючої речовини в
дезрозчинах – 12
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Контроль роботи стерилізаційної апаратури ( 7
стерилізаторів):
на бакконтроль – 35 бактестів,
на хімконтроль – 35 бактестів.
Бакконтроль роботи 2 дезкамер-18 бактестів

серпень

1 раз

29

2

3

м.Львів

Комунальна
4-та міська
клінічна
лікарня

вул.Стецька
,3

Поліклінічні
відділення:
Жіноча консультація,
Хірургічні кабінети,
кабінет щеплень.
Лабораторії
ЦСВ
Дезкамерне
відділенняня,
Стаціонарні відділення

Змиви на патогенну та умовно –патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля – 35 ;
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –6
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-15
Стерильність мед.виробів - 15
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах – 4
Контроль роботи стерилізаційної апаратури ( 8
стерилізаторів):
бакконтроль-40
хімконтроль- 40
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

вересень

м.Львів

Комунальна 3тя
міська
клінічна
лікарня

вул.Рапопо
рта ,8

Стаціонарні відділення:
Відділення
новонароджених,
Пологове від.,
Операційні
блоки
Гінекологічні від.,
ЦСВ
Лабораторії
Дезкамерне відділення
Поліклінічні
відділення:
Хірургічні
кабінети
Жіноча консультація
Кабінет щеплень

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з жовтень
об”єктів довкілля –80 ;
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –10.
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-25.
Стерильність мед.виробів - 60.
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
4.
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури (12
стерилізаторів):
на бакконтроль- 60,
на хімконтроль -60.
Бакконтроль роботи дезкамери-9.
Змиви на яйця глистів-15.
Проби пилу на алергенні кліщі-10

1раз в рік

1 раз в рік

30

4

5

м.Львів

Комунальне
підприємство
вул.Ужгоро
1-а
міська дська, 1
клінічна
лікарня
ім..Князя Лева

Стаціонар:
Опер блоки,
Хірургічне від.,
ЛОР від.,
гінекологічне від.,
лабораторія,
ЦСВ.
Поліклінічні відділення
№1та№2:
жіночі консультації,
хірургічні кабінети,
лабораторії,
кабінети щеплень

м.Львів

Міський
комунальний
клінічний
пологовий
будинок № 1

Пологові відділення
Відділення
новонароджених
Центр профілактики та
лікування
невиношування
вагітності
Оперблок
Гінекологічне
відділення
Автоклавна
Лабораторії

вул.
Мечніко
ва, 8

Змиви на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля – 80 ;
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –15.
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-30.
Стерильність мед.виробів -60.
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
5;
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури ( 10
стерилізаторів):
на бакконтроль – 50,
на хімконтроль – 50.
Змиви на яйця глистів-15.
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля – 75 ;
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –8
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-30.
Стерильність медвиробів - 50.
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
5;
Контроль роботи стерилізаційної апаратури ( 5
стерилізаторів):
на бакконтроль-25,
на хімконтроль-25.
Змиви на яйця глистів-15.
Проби пилу на алергенні кліщі-10

листопад

1раз в рік

червень

1раз в рік

31

6

м.Львів

Комунальна 8а міська
клінічна
лікарня

вул.Навроц
ького, 23

7

м.Львів

Комунальна 5та міська
клінічна
лікарня

вул.Конова
льця,
26

оперблок
Нейрохірургічне
відділення,
хірургічне від.,
травматологічне від.,
центр„Мікрохірур
гія ока”,
міський опіковий центр
ЦСВ,
Лабораторія,
Травмпункт,
Дезкамерне відділення

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля – 100 ;
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –11
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-30
На стерильність медвиробів - 40
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
6
Контроль роботи стерилізаційної апаратури ( 9
стерилізаторів):
на бакконтроль- 45,
на хімконтроль- 45.
Бакконтроль роботи дезкамер-18
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Стаціонар:
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
Гематологічне,
об”єктів довкілля – 100 ;
Хірургічне, Урологічне, Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
Палата інтенсивної
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
терапії,
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Лабораторія,
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
Оперблок з
дистильованої води, тощо – 10
автоклавною,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
Дезкамерні від.,
стафілококу-20
Поліклінічні віділення: Стерильність медвиробів - 60
Хірургічні кабінети
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
Еендоскопічні кабінети, 5,
Стоматологічні
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури ( 18
кабінети
стерилізаторів):
Жіноча консультація,
на бакконтроль-90,
кабінети щеплень.
на хімконтроль-90,
Клінічна лабораторія
Бакконтроль роботи дезкамер-18.
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

серпень

1раз в рік

Жовтень

1раз в рік

32

8

9

м.Львів

Львівська
міська
косметологічн
а лікарня

пр.
Чорновола,
45а

м.Львів

Комунальна
міська дитяча
клінічна
лікарня

вул. Пилипа
Орлика, 4

Стаціонарне хірургічне
відділення.

Змиви на патогенну та умовно-патогеннумікрофлору з
об”єктів довкілля – 20
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів;
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –2.
Стерильність медвиробів -5.
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
1.
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури (3 стерилізатори) :
на бакконтроль -15,
на хімконтроль-15.
Стаціонарні відділення: Змиви на патогенну та умовно-патолгенну мікрофлору з
Оперблок,
об”єктів довкілля – 100
Реанімаційні
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
відділення,
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
Відділення патології
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
новонароджених,
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
Ортопедичнодистильованої води, тощо –12.
травматологічне
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
відділення, Хірургічні
стафілококу-30
від.,
Стерильність медвиробів -30
Урологічне від, ЛорНа відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
відділення
8,
Ендоскопічні кабінети, Контроль роботи
Лабораторії. Кабінет
стерилізаційної апаратури (9 стерилізаторів ) :
щеплень
на ба контроль – 45,
ЦСВ.
на хімконтроль- 45 .
Дезкамерне
Бакконтроль роботи дезкамер-18
відділення.
Змиви на яйця глистів-15
Поліклінічне
Проби пилу на алергенні кліщі-10
відділення:
Моніторингове відвідування по виявленню випадків ГВП
Хірургічний кабінет,
ендоскопічний кабінет,
Неврологічне

липень

1 раз в рік

вересень

1раз в рік

щотижнево

52 тижні

33

10

м.Львів

Комунальна 1а міська
поліклініка

вул.Руська,
20

Хірургічне від, Жіноча
консультація,
Кабінети щеплень,
Лабораторія,
автоклавна

11

м.Львів

Комунальна 2а міська
поліклініка

вул.
Симоненек
а,2

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

Змиви на патогенну та умовно-патогенн. мікрофлору з
об”єктів довкілля – 25,
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Стерильність мед виробів-5,
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –4,
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –3
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури (6 стерилізатори ) :
на бакконтроль -30,
на хімконтроль -30.
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –80,
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –4,
Стерильність медвиробів - 10,
на відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
4
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури (10 стерилізаторів ):
на бакконтроль – 50,
на хімконтроль – 50.

липень

1раз в рік

червень

1раз в рік

34

12

м.Львів

Комунальна 3я міська
поліклініка

вул.Повітря
на ,99

Хірургічне відділення,
ендоскопічний кабінет,
жіноча консультація
лабораторії,
кабінет щеплень,
ЦСВ

13

м.Львів

Комунальна 4а міська
поліклініка

Пр.Червоно
ї
Калини,68

Жіноча консультація
Лабораторії
Хірургічні відділення,
Ендоскопічний кабінет
Кабінети щеплень,
ЦСВ, СП.

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –40
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 4,
Стерильність медвиробів - 10.
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
4
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури ( 8 стерилізаторів):
на бакконтроль -40,
на хімконтроль- 40.
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –45
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 5,
Стерильність медвиробів - 15
на відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
2;
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури (8 стерилізаторів):
на бакконтроль -40,
на хімконтроль- 40.

листопад

1раз в рік

червень

1раз в рік

35

14

м.Львів

Комунальна 5а міська
поліклініка

вул.Виговсь
кого, 32

Жіноча консультація
Лабораторія
Хірургічне відділення
Ендоскопічний кабінет
ЦСВ
Травмпункт,
Кабінет щеплень

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –60,
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –6,
Стерильність медвиробів - 12,
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –4,
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури (9 стерилізаторів) :
на бакконтроль - 45,
на хімконтроль - 45

липень

1 раз в рік

15

м.Львів

Комунальна 6а міська
поліклініка

вул.М.Пече
ри,1

Жіноча консультація
Лабораторія,
Хірургічне відділення,
Ендоскопічний кабінет,
Кабінет щеплень,
ЦСВ

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –45
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –5,
Стерильність медвиробів - 12,
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах – 3,
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури (5 стерилізаторів) :
на бакконтроль - 25,
на хімконтроль- 25

Червень

1 раз в рік

36

16

м.Львів

Комунальна 1а
стоматологічн
а поліклініка

пр.Шевченк
а,24

Стоматвідділення,
автоклавна,
хірургічні кабінети

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –60
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 6,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-15
Стерильність медвиробів - 15,
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
2.
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
(15 стерилізатора ) :
на ба контроль - 75
на хімконтроль - 75

липень

1р
аз в рік

17

м.Львів

Комунальна 3я
стоматологічн
а поліклініка

вул.
Петлюри,17

Стоматологічні
відділення,
хірургічні кабінети,
автоклавна

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –60
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 6,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-15
Стерильність медвиробів - 15
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 8 стерилізаторів) :
на бакконтроль – 40,
на хімконтроль.- 40 .

вересень

1раз в рік
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18

м.Львів

Комунальна 4- вул.Симоне
а
нка, 6а
стоматологічна
поліклініка

19

м.Львів

Комунальна 5а
стоматологічн
а поліклініка

вул.
Замарстинівська,39

Стоматологічні
відділення, хірургічні
кабінети,
ЦСВ

Стоматологічні
відділення, хірургічні
кабінети,
автоклавна

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –60
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –6,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-15
Стерильність медвиробів - 15
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
2 пр.;
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 4 стерилізатори ) :
на бакконтроль – 20,
на хімконтроль- 20.
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –60
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –5,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність медвиробів - 15
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури ( 8стерилізаторів ) :
на бакконтроль - 40,
на хімконтроль- 40

червень

1раз в рік

вересень

1раз в рік
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20

м.Львів

Стоматологічн
ий медичний
центр ЛНМУ
ім..Д.Галицько
го

вул.Пекарсь
ка,69

Стоматологічні
відділення,
ЦСВ

21

м.Львів

Госпрозрахунк
ова
стоматполіклі
ніка

Пр..Чорнов
ола,
45

Стоматологічні
відділення, хірургічні
кабінети

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –60
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Стерильність медвиробів - 15
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –6,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-10
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури ( 4 стерилізаторів) :
на бакконтроль -20,
на хімконтроль- 20
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –50
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Стерильність медвиробів - 10,
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 4,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-10
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –2
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури ( 3 стерилізатори) :
на бакконтроль -15,
на хімконтроль-15.

Серпень

листопад

1раз в рік

1 раз в рік
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22

м.Львів

БУ Шпиталь
ім.
Митрополита
Шептицького

вул.Озаркев Операційна
ича,3
автоклавною,
Хірургічний,
гінекологічний,
ендоскопічний,
стоматологічний
кабінети,
лабораторія

23

м. Львів

10-та міська
лікарня

Вул. БойЖелінськог
о,14

Стоматкабінети
Хірургічний та
гінекологічний
кабінети
Лабораторія
Автоклавна

з Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –60
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Стерильність мед виробів-10,
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –5,
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-15
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
2.;
Контроль роботи
стерилізаційної апаратури
( 5 стерилізаторів ):
на бакконтроль - 25,
на хімконтроль- 25 .
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

жовтень

1раз в рік

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –20
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 - 8
На відповідність активнодіючої речовини в дезрозчинах –
2.;
Контроль роботи стерилізаційної
апаратури ( 5
стерилізаторів):
на бакконтроль - 25,
на хімконтроль- 25

вересень

1раз в рік

40

24

м.Львів

7-ма міська
лікарня

смт.
Брюховичі
вул.
Івасюка,74

Поліклінічне
відділення:
Хірургічний,
гінекологічний
кабінети,
Стоматкабінет
Кабінет щеплень
Лабораторія

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля –30
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –3
Стерильність медвиробів -5
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

липень

1раз в рік

25

м.Львів-

КЗ ЛОР
«Львівський
протитуберкульозний
диспансер»

вул.Замарст
инівська, 274

Дитяче
фтизіопульмонологічне
відділення,
автоклавна,
лабораторія

Змиви на патогенну і умовно патогенну мікрофлору з
об”єктів довкілля – 30 проб
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних 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)– на бакконтроль - 5,
на хімконтроль- 5
На відповідність заданої
концентрації
активнодіючої речовини – 2
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10пр.

Липень

1раз на рік
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26

Бродівсь
кий
район

Бродівська
ЦРЛ

м.Броди
вул..Юриди
ка, 22

Хірургічне
Урологічне
Гінекологічне
Травматологічне
ЛОР
Реанімаційне
Інфекційне
Стоматологічна
поліклініка
ЦСВ
Ендоскопічний кабінет
поліклініки
бак лабораторія

Змиви на пат. та умовно патогенну мікрофлору -135
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико резистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 18
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність –68
Бактести (стерилізатори) – 170
Дез розчини на концентрацію – 18
Деззасоби на активно діючу речовину – 11
Освітленість – 32

вересень

1раз в рік

липень

1 раз в рік

Метеофактори - 32
Змиви на яйця глистів- 15
Проби пилу на алергенні кліщі-15
24

Бусь
кий
район

Буська
центральна
районна
лікарня

м.Буськ
вул.
Львівська,
77

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

Змиви на патогенну та умовно патогенну мікрофлору -55
проб
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
у випадку виявлення антибіотико резистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів – 11
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-10
Стерильність – 40
Дезрозчини на концентрацію -10
Бактести (стерилізатори) – 78
Хімтести (стерилізатори) - 65
Освітленість - 17
Метеофактори - 19
деззасоби на активно діючу речовину – 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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25

Городоц
ький
район

КЗ ГРР
«Городоцька
ЦРЛ»

м. Городок
вул.
Коцюби
нського,
18

Акушерськогінекологічне
Хірургічне
Реанімаційне
відділення
Відділення гемодіалізу
ЛОР-відділення
Відділення
камерної
дезінфекції
ЦСВ

Районна поліклініка
Хірург. кабінет,
Жіноча консультація

Змиви-85
Стерильність-24
Бактести (стерилізатори)-50
Бактести (дезкамери)-20
Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів, у
випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів.
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо-15,
Контроль деззасобів-концентрація-5,
Деззасоби на активно діючу речовину -2
Контроль ПСО на залишки миючих засобів -36,
Проби на приховану кров-26, Вода -3
Інструментальні:Освітленість-8, Метеофактори-12
Обстеження персоналу на золотистий стафілокок -30 осіб.
Змиви на яйця глистів-30
Проби пилу на алергенні кліщі-20.
Змиви-10, Стерильність-6
Бак. тести (стерилізатори)-10
Контамінація-4
Деззасоби концентрація-2
Контроль перед стерилізаційної очистки-6,
Проби на скриту кров -6,
Вода-1, змиви на я/г-6, пил алерг. кліщі-4
Інструментальні:Освітленість-2Метеофактори-6.

липень

1 раз в рік

1 раз в рік

Червень

Проби на скриту кров – 6,
Стоматологічна
поліклініка

Вода-1, змиви на я/г-6, пил алерг. кліщі-4
Інструментальні:освітленість-2, метеофактори-6.
Змиви-15, Стерильність-6, Бак. тести (стерилізатори)-15,
Контамінація-3,Деззасоби концентрація-2, Контроль перед
стерилізаційної очистки-6,Проби на скриту кров -6, Вода-1,
змиви
на
я/г-5,
пил
алерг.
кліщі-5
Інструментальні:освітленість-2, метеофактори-6,
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Городоц
ький
район

КЗ ЛОР
«Тулиголівськ
а
туберкульозна
лікарня»

с.
Тулиголови
вул.
Весела,1

Стаціонар

Змиви-30
Стерильність-6
Контроль роботи дезкамери-10
Контроль роботи стерилізаційної апаратури-20
Контроль дезззасобів; контамінація-4
Концентрація-3
Деззасоби на активно діючу речовину - 1
Контроль ПСО на залишки миючих засобів -5
Проби на приховану кров-5
Вода питна-1
Інструментальні:
Освітленість-3
Метеофактори-по 3

серпень

1 раз в рік

серпень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
27

Городоц
ький
МРВ

Дочірне
Підприємст
во(ДП)
«Санаторій
Любінь
Великий»

смт.В.Любін
ь,
вул.
Львівська
16

Змиви-15
Стерильність-6
Контроль роботи стерилізаційної апаратури-10
Контроль дезззасобів:
Концентрація-2
Деззасоби на активно діючу речовину- 1 ; Контамінація3;Контроль ПСО на приховану кров-3
Вода питна-1
Інструментальні:
Освітленість-2
Метеофактори-6
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Дрогоби
цький
район

Районна
лікарня №1

смт.
Меденичі,
вул.Неза
лежності,6

Дитяче
відділення,
поліклінічне відділення
(стоматкабінет,
акушерський кабінет)

Бакконтроль стерильності інструментарію – 5
серпень
Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів-2
Контроль роботи дезінфекційної камери-1
Змиви на патегенну та умовно патогенну мікрофлору -15
Визначення чутливості мікроорганізмів до деззасобів і
антисептиків-3
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 по 1 пробі (бак. досл. ),1 проба (хім..
досл.)
Вміст активнодіючих речовин у деззасобах, дезрозчинах-2

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Дрогоби
цький
район

Підбузька
районна
лікарня

смт. Підбуж
вул. Івана
Франка,32

Пологове
Хірургічне,
дитяче
відділення поліклінічне
відділення
(стоматкабінет,
акушерський кабінет)

Бакконтроль стерильності інструментарію – 10
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 умовно-патогенну мікрофлору -30
Визначення чутливості мікроорганізмів до деззасобів і
антисептиків-6
Фіззаміри (швидкість руху повітря,температура, вологість,
освітленість)- по 6
Вода водопровідна-4 (бак. досл.), 1 хім. досл.
Вода артсвердловина 1 бак. та 1 хім. досл.
Вміст активнодіючих речовин у деззасобах, дезрозчинах-4.

серпень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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30

м.
Борисла
в

Центральна
міська
лікарня

м. Борислав Хірургічне Реанімація
вул.Потік,12 Травматологічне
Пологове

м. Борислав
вул. Вої
нів ОУН
УПА, 11

Інфекційне

Бакконтроль стерильності виробів мед призначення
інструментарію після стерилізації – 23
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-15
Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів-5
Контроль роботи дезінфекційної камери-1
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору -90
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 показникипо 4 зразки
Вміст активнодіючих речовин у деззасобах, дезрозчинах-8

липень

1 раз в рік

липень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
31

Дрогоби
цький
район

Сан.
“Карпатські
Зорі” (працює
не постійно)

с.Модричі

Проби пилу на алергенні кліщі-10
Бакконтроль стерильності інструментарію – 3
Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів- 1
Змиви на патегенну та умовно патогенну мікрофлору -15
Визначення чутливості мікроорганізмів до деззасобів і
антисептиків-3
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –5
Контроль якості перед стерилізаційної обробки-10
Фіззаміри (шидкість руху повітря, температура,вологість,
освітленість)- по 3
Вода водопровідна по 1 пробі (бак. досл. ),1 проба (хім..
досл.)
Вміст активнодіючих речовин у деззасобах, дезрозчинах-2
Змиви на яйця глистів-10
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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32

Дрогоби
цький
район

сан.
“Східницькі
Карпати”
(працює не
постійно)

Смт.Східниц
я

смт. Східниця, вул.
Зарічна, 9

Бакконтроль стерильності виробів мед призначення
інструментарію після стерилізації – 3
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо – 3
Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів-1
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору -10
Визначення чутливості мікроорганізмів до деззасобів і
антисептиків-3
Контроль якості перед стерилізаційної обробки- 3
Фіззаміри (швидкість руху повітря,температура, вологість,
освітленість)- по 3
Вода водопровідна на мікробіологічні -1 проба, хімічні
показники- 1 проба,
Вміст активнодіючих речовин у деззасобах, дезрозчинах- 3

липень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-10
33

Жидачів
ський

КУ
«Ходорівська
міська
лікарня»

м. Ходорів Хірургічне відділення
вул.. Б.
Хмельницьк
ого , 63

Пологове відділення

Гінекологічне
відділення

Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви – 15 проб
Стерильність -5 проб
Освітлення 1 замір
Мікроклімат – 3 заміри

травень

1 раз в рік

Змиви -20 проб
Стерильність -5 проб
Освітлення 1 замір
Мікроклімат – 3 заміри
Змиви -15 проб
Стерильність -5 проб
Освітлення 1 замір
Мікроклімат – 3 заміри
Обстеження персоналу на пат.стаф.-5 осіб
Змиви на я/глист-10
Проби пилу на алергенні кліщі-15
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34

35

Жидачів
ський

Жидачів
ський

КЗ ЛОР
«Жидачівськи
й
протитуберкул
ьозний
диспансер»
Комунальна
установа
« Жидачівська
центральна
районна
лікарня»

Смт.
Журавно
Вул.
Січових
Стрільців ,
64
м.Жида
чів
вул. Яр.
Мудрого,
29

Стаціонарне відділення Змиви – 20 проб
Стерильність -2 проб
Освітлення 1 замір

червень

1раз в рік

червень

1раз в рік

Мікроклімат – 3 заміри
Хірургічне відділення

Пологове відділення

Змиви – 15 проб
Стерильність -5 проб
Освітлення 1 замір
Мікроклімат – 3 заміри
Змиви-20 проб
Стерильність -5 проб
Освітлення 1 замір
Мікроклімат – 3 заміри

Гінекологічне
відділення

Змиви – 15 проб
Стерильність -5 проб
Освітлення 1 замір
Мікроклімат – 3 заміри

Інфекційне відділення

Змиви-15 проб
Освітлення 1 замір
Мікроклімат – 3 заміри
Обстеження персоналу на пат. стаф.-5 осіб.
Змиви на я/глист-15
Проби пилу на алергенні кліщі-15
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36

Жидачів
ський РВ

КЗ «Обласний
дитячий проти
туберкульозний
санаторій»

Смт.Журавн

37

Жовківсь
кий
район

Магерівська
міська лікарня

смт.Магерів
,
вул.Яворівс
ька,1

Гінекологічний
Хірургічний
Стоматологічний,
процедурний кабінети,
КДЛ

Вода питна із мережі
Ск.контроль - відп ДСанПін 2.2.4-171-101 проба;
Навчальні приміщення 4-ох класів
Питома потужність шт. освітленості - 4;
Природна освітленість - 4 х 5;
Мікроклімат - 4 х 3
Спальні приміщення
Мікроклімат 4х3
Комп’ютерний клас
Природна освітленість - - 1 х 5;
Питома потужність шт. освіт леності - 1;
Мікроклімат- - 1 х 3
Природна освітленість - 1 х 5;
Питома потужність шт. осв ітленості - 1;
Мікроклімат -1 х 3;
Змиви на БГКП-10
Змиви на якість біжучої дезінфекції – 20
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

1 раз в рік

Жовтень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Жовківсь
кий
район

Куликівська
міська
поліклініка

смт.
Куликів,
вул.
Загороди,1

Гінекологічний
Хірургічний
стоматологічний,
маніпуляцій
кабінети, КДЛ

Змиви на якість поточної дезінфекції – 20
, Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
ний 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

червень

1 раз в рік

вересень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
39

Жовківсь
кий
район

Жовківська
ЦРЛ

М.Жовква,
вул.Львівсь
ка, 78

Проби пилу на алергенні кліщі-10
Хірургічне, пологове, Інструментальні дослідження (освітленість - 30проб,
гінекологічне
, мікроклімат – 30 проб)
поліклінічне відділення Контроль деззасобів (4 проби на хіманаліз, 2 проба –

на контамінацію)
Санітарно-гельмінтологічне дослідження – 30 проб
Бакконтроль стерильності інструментарію після
стерилізації – 20 проб
Виявлення бакзабруднення методом змивів на БГКП – 40
проб
На золотистий стафілокок – 10 проб
Контроль роботи повітряних стерилізаторів – 6
Хім. і баканаліз води – по 1 пробі
40

м.
Золочів

Золочівська
ЦРЛ

м. Золочів,
вул.
Ак.
Павлова,
48

Хірургічне
відділення

Інструментальні дослідження (освітленість - 10проб,
мікроклімат – 10 проб)
Контроль деззасобів (2 проби на хіманаліз, 1 проба –
на контамінацію)
Санітарно-гельмінтологічне дослідження – 10 проб

І кв.
березень

1 раз на рік

Бакконтроль стерильності інструментарію після
стерилізації – 10 проб
Виявлення бакзабруднення методом змивів на БГКП – 10
проб
На золотистий стафілокок – 5 проб
Контроль роботи повітряних стерилізаторів – 4

Хім. і баканаліз води – по 1 пробі
51

Пологове відділення

Інструментальні дослідження (освітленість – 10 проб,
мікроклімат – 10 проб)
Контроль деззасобів (2 проби на хіманаліз, 1 проба –
на контамінацію)
Санітарно-гельмінтологічне дослідження – 10 проб

1 раз в рік

Бакконтроль стерильності інструментарію після
стерилізації – 5 проб
Виявлення бакзабруднення методом змивів на БГКП – 10
проб
На золотистий стафілокок – 5 проб

Інфекційне
відділення

Інструментальні дослідження (освітленість - 10проб,
мікроклімат – 10 проб)
Контроль деззасобів (2 проби на хіманаліз, 1 проба –
на контамінацію)
Санітарно-гельмінтологічне дослідження – 10 проб

1 раз в рік

Бакконтроль стерильності інструментарію після
стерилізації – 5 проб
Виявлення бакзабруднення методом змивів на БГКП – 10
проб
Контроль роботи повітряних стерилізаторів – 1

41

м.
Глинян
и
Золочів
ського
р-ну

Глинянська
РЛ

м.
Глиняни

Хірургічне
відділення

Інструментальні дослідження (освітленість - 10проб,
мікроклімат – 10 проб)
Контроль деззасобів (2 проби на хіманаліз, 1 проба –
на контамінацію)
Санітарно-гельмінтологічне дослідження – 10 проб

ІІ кв.
червень

1 раз на рік

Бакконтроль стерильності інструментарію після
стерилізації – 10 проб
Виявлення бакзабруднення методом змивів на БГКП – 10
проб
На золотистий стафілокок – 5 проб
Контроль роботи повітряних, парових стерилізаторів – 4

Хім. і баканаліз води – по 1 пробі
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42

с.
Словіта
Золо
чівсь
кого рну

Тубстаціонар

с. Словіта

Тубстаціонар

Інструментальні дослідження (освітленість - 10проб,
мікроклімат – 10 проб)
Контроль деззасобів (2 проби на хіманаліз, 1 проба –
на контамінацію)
Санітарно-гельмінтологічне дослідження – 10 проб

ІІІ кв.
вересень

1 раз на рік

червень

1 раз в рік

Бакконтроль стерильності інструментарію після
стерилізації – 5 проб
Виявлення бакзабруднення методом змивів на БГКП – 10
проб
На золотистий стафілокок – 10 проб
Контроль роботи повітряних, парових стерилізаторів – 4

Хім. і баканаліз води – по 1 пробі
43

Кам’янк Кам-Бузька
ЦРЛ
о-Бузь
кий
район

м.КамБузька,
вул..Небесн
ої Сотні 29а

Хірургічне відділення

Кам-Бузька
ЦРЛ

м.КамБузька,
вул..Небесн
ої Сотні 29а

Пологовий відділ

-змиви на патогенну і У/П мікрофлору- 30 проб;
-матеріал на стерильність-4 проби
-якість роботи стерилізаційного обладнання (бактести)-10
проб;
-якістьроботи стерилізаційного обладнання (хімтести)-10
проб;
-контроль деззасобів на відповідність заданій концентрації
-1
- дослідження дезрозчинів на контамінацію-1 проба;
змиви на яйця глист -5
-змиви на патогенну і У/П мікрофлору- 30 проб;
-матеріал на стерильність-4 проби;
-якість роботи стерилізаційного обладнання (бак тести) -5
проб;
-якість роботи стерилізаційного обладнання (хімтести) -5
проб:
- дослідження дезрозчинів на контамінацію -4;
-контроль деззасобів на відповідність заданій концентрації
-1 ;
-змиви на яйця глист –5; --проби пилу на алергенні кліщі5
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Кам-Бузька
ЦРЛ

м.КамБузька,
вул..Небесн
ої Сотні 29а

Стоматологічний відділ

Кам-Бузька
ЦРЛ

м.КамБузька,
вул..Небесн
ої Сотні 29а

Інфекційний відділ

-змиви на патогенну і У/П мікрофлору- 20 проб;
-матеріал на стерильність-5 проба;
-якість роботи стерилізаційного обладнання (бак тести) -5
проб;
-якість роботи стерилізаційного обладнання (хімтести) -5
проб:
-контроль деззасобів на відповідність заданій концентрації
-1
-змиви на патогенну і У/П мікрофлору- 30 проб;
-матеріал на стерильність-1 проба;
-якість роботи стерилізаційного обладнання (бак тести) -5
проб;
-якість роботи стерилізаційного обладнання (хімтести) -5
проб:
- дослідження дезрозчинів на контамінацію -3;
-контроль деззасобів на відповідність заданій концентрації
-1
-змиви на яйця глист –5;
-проби пилу на алергенні кліщі-5
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Мости
ський
район

Центральна
районна
лікарня

м.
Мостиськ
а вул.
Я.Мудрог
о, 111

Інфекційне
гінекологічне
хірургічне

м.Мос
тиська
вул.Богд
ана
Хмель
ницько
го,7

Реанімаційне
відділення

липень

1 раз в рік

Змиви-100
Визначення антибіотико
резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико резистентних
штамів визначення стійкості мікроорганізмів до
дезрозчинів.
Контамінація мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків,
дистильованої води, тощо -14 Обстеження
персоналу на носійство патогенного
стафілококу-25
Стерильність -30
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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45

46

Мости
ський
район

Судововишн
ян-ська
комунальна
міська
лікарня

м.Судова
Вишня
вул.Сагайдач
ного, 5

Травматологічне

Миколаї
вський
район

Комунальна
центральна
районна
лікарня

м.
Миколаїв
вул.
Возєднання
,3

Приймальне
відділення,
Офтальмологіч
не,
Хірургічне
Реанімаційне
Дитяче
Акушерськогінекологічне
Терапевтичне
Клініко-діагностична
лабораторія
Поліклінічгне
Стоматологічне
Центральне
стерилізаційне
відділення

Змиви-40
Визначення
антибіотикорезистентності
мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотикорезистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація
мікроорганізмами
дезрозчинів,
антисептиків, дистильованої води, тощо -6
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

Червень

1 раз в рік

Змиви на патогенну та УПФ-150
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-15
Стерильність-25
Контроль роботи стерилізаційної апаратури- 7
Мікроклімат-9
Освітлення-4
Вода питна -3
Змиви на яйця глистів-15

Квітень

1 раз в рік
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47

м.Новий
Розділ

Міська лікарня

м. Новий
Розділ
вул.
Винниченка
,37

48

Переми
шлянський
район

Центральна
районна
лікарня

м.
Перемишля
ни
вул.Галицьк
а,12

Приймальне
відділення
Хірургічне
Реанімаційне
Дитяче
Акушерськогінекологічне
Стоматологіч
не
Поліклінічне
Інфекційне
Терапевтичне
Урологічне
Центральне
стерилізаційне
відділення
Клініко-діагностична
лабораторія
Хірургічне
Акушерське
Інфекційне

Змиви на патогенну та умовно -патогенну мікрофлору-150
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-15
Стерильність-30
Дослідження деззасобів на відповідність концентрації- 8
Мікроклімат -9
Освітлення-6
Шум -1
Вода питна -2
Контроль роботи стерилізаційного обладнання-8
Змиви на яйця глистів-15

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 -30
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору-30
Санітарно-хімічні дослідження:
масова частка активного хлору в деззасобах – 1 проба,
освітлення- 30 замірів
метеофактори-30 замірів

червень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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49

Переми
шлянсь
кий
район

КП «Бібрська
районна
лікарня»

м.Бібрка
вул.Гали
цька, 144

Хірургічне

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-5
Стерильність -10
Змиви на БГКП-10
Санітарно-хіиічні дослідження:
масова частка активного хлору в деззасобах – 1 проби,
освітлення- 10 замірів
метеофактори-10 замірів

черевень

1 раз на рік

липень

1 раз на рік

Змиви на яйця глистів-15
50

Пустоми
тівсь
кий
район

Центральна
районна
лікарня

м.
Пустомити
вул.
Грушевсько
го,7

Хірургічне
Пологове відділення
Інфекційний стаціонар

Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви на патогенну та УПФ-24
Змиви на БГКП-15
Матеріал на стерильність- 6
Стерильність -10

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
Обстеження персоналу на носійство
патогенного
стафілококу-10
Санітарно-хіиічні дослідження:
масова АДР (при наявеості хлорвмісного дезфнфікуючого
препарату )частка в деззасобах – 2 проби,
освітлення- 10 замірів
метеофактори-10 замірів
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51

Радехівс
ький

Радехівська
центральна
районна
лікарня

м.Радехів
вул..Львівсь
ка,8.

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне
Анестезіологічне

- змиви на патогенну і У/П мікрофлору – 105 проб;
- матеріал на стерильність - 15 проб;
- якість роботи стерилізаційного обладнання (бак тести) 50 проб;
- якість роботи стерилізаційного обладнання (хімтести) - 50
проб:
- дослідження дезрозчинів на контамінацію - 5;
- контроль дезінфекційних засобів щодо вмісту АДР – 4
зразки.
- контроль деззасобів на відповідність заданій
концентрації – 10 зразків.
- азопірамова проба (залишки крові) – 8 проб
- фенол-фталеїнова проба (залишки мийних засобів) – 8
проб.
- контроль роботи дезінфекційної камери – 1.
- йод-крохмальна проба – 8.
- параметри мікроклімату – 14

вересень

1 раз в рік

- освітленість – 14
- обстеження персоналу на носійство патогенного
стафілококу – 10.
- змиви на яйця глистів – 15.
- проби пилу на алергенні кліщі – 10.
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Самбірсь
кий
район

КП СРР
«Рудківська
лікарня
планового
лікування»*

м.Рудки,
вул.Шевчен
ка,15а

Пологове
Хірургічне

Метеофактори-30
червень
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-5
Освітлення-30
Бактеріологічний контроль якості роботи стерилізатора – 2
Матеріал
на
стерильність-10
Контроль
роботи
стерилізатора хімічними тестами (термохімічні індикатори)
–2
Бактеріологічний контроль якості поточної дезінфекції
методом змивів (на БГКП – 40)

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-10
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м.Самбір

КЗ
«Самбірська
Центральна
районна
лікарня»

м.Самбір,
вул.Шпитал
ьна, 14

Проби пилу на алергенні кліщі-10
Хірургічне,
Метеофактори-197
лор-відділення,
Освітлення-182
терап.відділення,
Бактеріологічний контроль якості поточної дезінфекції
неврологічне від, фізіо- методом змивів (на БГКП – 100)
терапевт.
кабінет, Змиви на яйця глистів-15
онкологічний
відділ, Шум – 5
гінекологічне
відділення,
травматологічний
відділ, приймальний
відділ,
урологічне
відділення,
клінічна лабораторія,
ренген. кабінет,ренген
лабораторія,
офтальмологічне
відділення, харчоблок,
пральня.

ІІ кв.
травень

1 раз в рік
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м.Самбір

Інфекційне
відділення
КЗ
«Самбірська
Центральна
районна
лікарня»

м.Самбір,
вул.Виговсь
кого, 20

Дитяче
відділення
Самбірської
міської
дитячої
лікарні
м.Самбір
Пологове
відділення
Самбірської
міської
дитячої
лікарні
Сокаль
КЗ СРРЛО
ський
«Сокальська
район
центральна
районна
лікарня»

м.Самбір,
вул.Коперн
ика, 15

м.Самбір
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Інфекційне відділення

Метеофактори-10
Освітлення-10
Бактеріологічний контроль якості поточної дезінфекції
методом змивів (на БГКП – 40)

ІІ кв.

1 раз в рік

ІІ кв.

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15

Дитяче відділення

Метеофактори-10
Освітлення-10
Бактеріологічний контроль якості поточної дезінфекції
методом змивів (на БГКП – 40)

Змиви на яйця глистів-15
м.Самбір,
вул.Січових
стрільців,
34

Пологове відділення

Метеофактори-20
Освітлення-20
Бактеріологічний контроль якості поточної дезінфекції
методом змивів (на БГКП – 40)

ІІ кв.

1 раз в рік

м. Сокаль
вул.Ярослав
а
Мудрого,26

Хірургічне
Операційне
Травматологічне
Гінекологічне
Інфекційне
Пологове

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору-95
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

Вересень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
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Стрийськ Стрийська ЦРЛ м.Стрий,
ий р-н
вул.Басараб
О., 15

Хірургічний відділ
Опер блок
Травматологія
Реанімація
Урологія
ЦСВ
Бак.лабораторія
Клініко-діагностична
лабораторія
Відділ
Невідкладної допомоги
Дитяче відділення
автоклавна
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Стрийськ Стрийська
ий р-н
районна
лікарня

Відділ
Гемодіалізу
Хірургія
Терапія
Клінікодіагностична
лабораторія
Стерилізаційна

С.Петлюри
72

1)Контроль роботи парових та повітр стерил.– 100тестів.
2)Контроль стерильності виробів медичного –30 пр.
3) Контроль мікробного обсімен. різних об»єктів –30 пр.
4) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 4 пр.
5) Конроль роботи дезкамери
6) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
8) Змиви на яйця глистів – 15
9) Обстеження медперсоналу на патогенний стафілокок –
30 осіб
10) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
11) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.
12) Контроль передстерилізаційної очистки на залишки
миючих засобів – 2
13) Проби на приховану кров - 2
1)Контроль парових та повіт. стерилізаторів – 80 тестів.
2)Контроль стерильності виробів медичного призначення –
10 пр.
3) Контроль мікробного обсімен. різних об»єктів –30 пр.
5) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 3 пр.
6) Конроль роботи дезкамери
7) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
8) Змиви на яйця глистів – 15
9) Обстеження медперсоналу на патстафілокок – 25 осіб;
10) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
11) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.
12) Контроль передстерилізаційної очистки на залишки
миючих засобів – 2
13) Проби на приховану кров - 2

травень

1 раз в рік

квітень

1 раз в рік
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м.Стрий

58

м. Стрий

Стрийська
ЦМЛ

Стрийський
пологовий
будинок

м.Стрий,
вул.Дрогоб
иць
ка, 50

Інфекційний відділ
Стаціонар ШВД
Автоклавна
Клінікодіагностична
лабораторія
Баклабораторія
Поліклінічне
відділення

м.Стрий,
Пологовий відділ
вул.Шашкев Гінекологія
ича, 14
Патологія вагітних
Відділ новонародже
них
Реанімація
ЦСВ
Ж/консультація

1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів – 60
тестів.
2)Контроль стерильності виробів медичного призначення –5пр.
3) Контроль мікробного обсіменіння різних об. –60 пр.
5) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 6 пр.
6) Конроль роботи дезкамери
7) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
8) Змиви на яйця глистів – 15
9) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
10) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.
12) Контроль передстерилізаційної очистки на залишки
миючих засобів – 2
13) Проби на приховану кров - 2
1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів –
80 тестів.
2)Контроль стерильності виробів мед. призначення –10 пр.
3) Контроль мікробного обсіменіння різних об –60 пр.
5) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 6 пр.
6) Конроль роботи дезкамери
7) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
8) Змиви на яйця глистів – 15
9) Обстеження медперсоналу на патогенний стафілокок –
80 осіб.
10) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
11) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.
12) Контроль передстерилізаційної очистки на залишки
миючих засобів – 2
13) Проби на приховану кров - 2

червень

1 раз в рік

липень

1 раз в рік
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м.Стрий

Стрийський
проти
туберкульоз
ний диспансер

60

м. Стрий

Дитяча
лікарня

м.Стрий,
вул.Дрогоб
ицька,50А

Стаціонарний відділ
Поліклінічний відділ

В.Ів Франка, Стаціонар
8
Поліклініка
Філіал дитячої
поліклініки

1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів –
20 тестів.
2) Контроль мікробного обсіменіння різних об»єктів –20пр.
3) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 3 пр.
4) Конроль роботи дезкамери
5) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
6) Змиви на яйця глистів – 15
7) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
8) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.
1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів –
50 тестів.
2)Контроль стерильності виробів медичного призначення –
10 пр.
3) Контроль мікробного обсіменіння різних об»єктів –30
пр.
5) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 6 пр.
6) Конроль роботи дезкамери
7) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
8) Змиви на яйця глистів – 15
9) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
10) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.

серпень

1 раз в рік

березень

1 раз в рік

64

61

м. Стрий

Стомат п-ка

62

м.Мор
шин

Моршинська
міська лікарня

Вул.С.
Бандери,24

В.50 річчя
упа ,20

Дитяче відділення
Терапевтичне
відділення

Терапевтичний відділ
Дитячий відділ
Гастро-1,2
КДЛ
ЦСВ
Автоклавна

1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів –
50 тестів.
2)Контроль стерильності виробів медичного призначення –
10 пр.
3) Контроль мікробного обсіменіння різних об»єктів –30
пр.
5) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 2 пр.
6) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
7) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.
1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів –
40 тестів.
2)Контроль стерильності виробів медичного призначення –
10 пр.
3) Контроль мікробного обсіменіння різних об»єктів –20
пр.
4) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 3 пр.
5) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
6) Змиви на яйця глистів – 15
7) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
8) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.

жовтень

1 раз в рік

лютий

1 раз в рік

65

63

64

м.Сколе

Сколівстька
ЦРЛ

Стрийська
29

Акушерсько
гінекологіче
Хірургія
Анестезмиологія і інтен
терапія
поліклінічне
інфекційне

Славська
міська лікарня

Архангельс
ько
го,17

Стаціонар
Поліклінічний відділ

1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів –
70 тестів.
2)Контроль стерильності виробів медичного призначення –
15 пр.
3) Контроль мікробного обсіменіння різних об»єктів –60
пр.
5) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 3 пр.
6) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
7) Змиви на яйця глистів – 15
8) Обстеження медперсоналу на патогенний стафілокок –
10 осіб
9) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
10) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.
12) Контроль передстерилізаційної очистки на залишки
миючих засобів – 3
13) Проби на приховану кров - 3
1)Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів –
20 тестів.
2) Контроль мікробного обсіменіння різних об»єктів –20
пр.
3) Лабораторний контроль дезінфекційних засобів – 2 пр.
4) Проби пилу на алергенні кліщі – 10
5) Змиви на яйця глистів – 15
6) Інсторументальні дослідження:
- освітлення – 10 досліджень:
- мікроклімату - 9 досліджень;
7) Вода з розвідної мережі на:
- санхім. п-ки – 1 проба:
- мікробіологічні п-ки – 1 пр.

травень

1 раз в рік

квітень

1 раз на рік

66

65

Старий
Самбір

КЗСРРР»Старо
самбірська
ЦРЛ»

м.Старий
Самбір
вул.Л.Гали
ць
каго 89

Хірургічне,
реанімаційне,
пологове ,
гінекологічне,
дитяче відділення

Старий
Самбір

КЗСРРР»Ста
росамбірська
ЦРЛ»

с. Скелівка
вул.
Центральн
а

Старий
Самбір

Старий
Самбір
КЗСРРР»Ста
росамбірська
ЦРЛ»

м.Старий
терапевтичне
Самбір
відділення №1
вул.Л.Гали
ць
кого

С.Стрілки

С.Стрілки

Старий
Самбір
КЗСРРР»Ста
росамбірська
ЦРЛ»

Смт Стара
Сіль

Старий
Самбір

інфекційне
відділення

терапевтичне
відділення №2
Неврологічне
відділення

-змиви на БГКП І St.aureus-50 проб, змиви на я/г-20,
пил на алергенні кліщі-15,
- змиви на контроль якості дизенфекції-40 проб,
-матеріал на стерильність-23 проб
-дез,розчини на контамінацію-6 проби,
-контроль роботи стерилізаторів-7 об,
-раптові обстеження працівників на St.aureus-18 проб,
Метеофактори-54
Освітленість- 13

червень

1 раз в рік

-змиви на БГКП І St.aureus-10 проб, змиви на я/г5,пил на алергенні кліщі3
- змиви на контроль якості дизенфекції-5 проб
-матеріал на стерильність- 3 проб
-дез,розчини на контамінацію-2 проби
-контроль роботи стерилізаторів-1 об
Метеофактори-9
Освітленість- 3

1 раз в рік

-змиви на БГКП І 20t.aureus-20 проб, змиви на я/г8,пил на алергенні кліщі6
-матеріал- змиви на контроль якості дизенфекції-10
проб, на стерильність-4 проб
-дез,розчини на контамінацію-4 проби
-контроль роботи стерилізаторів-2 об,
Метеофактори -30 освітленість - 6

1 раз в рік

-змиви на БГКП І St.aureus-10 проб, змиви на я/г20,пил на алергенні кліщі-12
- змиви на контроль якості дизенфекції-10 проб
-матеріал на стерильність-3 проб
-дез,розчини на контамінацію-2 проби
Метеофактори-15
Освітленість- 3

1 раз в рік

67

66

Добро
миль

Добромильсь
ка номерна
районна
лікарня

м.Доброми
ль
вул.Міцке
вича,37

Хірургічне, дитяче,
терапевтичне,
неврологічне
відділення

-змиви на БГКП І St.aureus-40 проб,
- змиви на я/г-20,
пил на алергенні кліщі-12,
-змиви на контроль якості дизенфекції-30 проб
-матеріал на стерильність-20 проб,
-дез,розчини на контамінацію-8 проб,
-контроль роботи стерилізаторів-3,
-раптові обстеження працівників на St.aureus-10 осіб,
Метеофактори-63

Липень

1 раз в рік

Освітленість-15

67

Хирів

Хирівська
міська
лікарня

м.Хирів
вул.Б.Хме
льницьког
о,7

Неврологічне,
терапевтичне
відділення

-змиви на БГКП І St.aureus-20 проб,
змиви на я/г-10,
пил на алергенні кліщі-6,
- змиви на контроль якості дизенфекції-20 проб,
-матеріал на стерильність-5 проб
-дез,розчини на контамінацію-4 проби,
Метеофактори-30
Освітленість-6

1 раз в рік

68

68

Турків
ський
район

Центральна
районна
лікарня

с.Завадівка
вул.Воєнне
містечко 8а

Хірургічний,
акушерськогінекологічний,
реанімаційне,
стерилізаційне,
дитяче,
стоматологія,
ренгенкабінет.

Змиви на патфлору-80
Визначення антибіотикорезистентності
мікроорганізмів.У випадку виявлення
антибіотикорезистентних штамів визначення стійкості
мікроорганізмів до дезрозчинів.
Контамінація мікроорганізмами
дезрозчинів,антисептиків,дистильованої води,тощо15
Обстеження персоналу на носійство патогенного
стафілококу-20
Матеріал на стерильність-30
Контроль сухо-жарових шаф-9
Парові стерилізатори-5
Дезкамера-1
Дезрозчини на вміст АДР-4
Дезрозчини на визначення концентрації-4
Вода на бакхіманалізи-8
Обстеження персоналу на патогенну мікрофлору-20
Метеофактори-27
Освітленість-12
Змиви на яйця глистів- 15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

Червень

1 раз в рік

69

69

Турків
ський
район

Боринська
міська лікарня

смт. Бориня
вул.Микола
йчука 90

Дитяче,
гінекологічне,
стоматологія,
ренген
кабінет,стерилізаційна.

Змиви на патфлору-50
Визначення антибіотикорезистентності
мікроорганізмів. У випадку виявлення
антибіотикорезистентних штамів визначення стійкості
мікроорганізмів до дезрозчинів.
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів,
антисептиків,дистильованої води,тощо-10
Обстеження персоналу на носійство патогенного
стафілококу-15
Матеріал на стерильність-15
Зиви на стерильність-15
Контроль сухо-жарових шаф-6
Парові стерилізатори-1
Дезкамера-1
Дезрозчини на вмістАДР-2
Дезрозчини на визначення концентрації-2
Вода на бакхіманалізи-6
Обстеження персоналу на патогенну мікрофлору-15
Метеофактори-21
Освітленість-9
Змиви на яйця глистів- 15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

лютий

1раз в рік

70

Яворів
ський
район

Центральна
районна
лікарня

м. Яворів
вул.
Лозинськог
о,4

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне

Контроль роботи стерилізаційної апаратури -3
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

Квітень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

70

71

Яворів
ський
район

Районна
лікарня №1

м.
Новояворів
ськ
вул.
Шевченка,1
8

Хірургічне
Пологове
Гінекологічне

Контроль роботи стерилізаційної апаратури -3
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-5
Змиви на стерильність-30
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору -30

Травень

1 раз в рік

червень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
72

Яворів
ський
район

ДП
«Санаторнолікувальний
центр «Шкло»

Смт.
Шкло

5- замірів освітленності,
5- замірів метеофакторів,
20 зм. - на УП м\фл., визначення антибіотико
резистентності мікроорганізмів. У випадку виявлення
антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкостімікроорганізмів до дез.розчину, контроль якості
передстарилізаційної обробки - 10 проб на наявність
залишків крові , 10 проб на поверхнево-активні
речовини,контроль роботи стерилізаційного обладнання 2 одиниці, проби на стерильність, 2 проби на вміст
активно діючої речовини, відповідність концентрації
дез.засобу.
Дослідження
контамінації
розчину
(дез.інфекційного, антисептичного,дистильованої води)
мікроорганізмами - 5 проб, 10 змивів на я\гл., 10 проб
пилу на алергені кліщі;
1проба водопровідної води на бак.дослідження, 1 проба
водопровідної води на хім.дослідження.

71

73

м. Дрого
бич

КНП «Міська
лікарня №1»
ДМР

м.
Дрогобич
вул.
Шептицьког
о, 9

Хірургічне
Травматологічне Очне
Нейрохірургічне
відділення Оперблок
Реанімаційне
ЦСВ,
кабінет уролога

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору -70
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: 8 проб
Освітленість – 1
Метеофактори - 1
Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

2-й квартал
червень

1 раз в рік

72

74

м. Дрого
бич

КНП
«Дрогобицька
міська дитяча
лікарня» ДМР

м.
Дрогобич
вул.
Шептицьког
о, 11

І,
ІІ
соматичні
відділення,
реанімаційне
відділення,
ЦСВ

Змиви на умовно-патогенну мк/флору-40
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико резистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів.
Змиви на стерильність – 6
Обстеження персоналу на стафілокок – 5.
Контроль роботи стерилізаційного обладнання - 4.
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –10
Контроль роботи ефективності дезкамер — 10 тестів
Контроль деззасобів: 5 проб на АДР, відповідність
концентрації,
Освітленість – 1
Метеофактори - 1

2-й квартал
червень

1 раз в рік

2-й квартал
травень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
75

м. Дрого
бич

КНП
«Дрогобицьки
й міський
пологовий
будинок» ДМР

м.Дрогобич
вул.
Шептицьког
о, 7

Акушерське
гінекологічне
відділення

та Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору - 50
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
73

76

м. Дрого
бич

КНП
«Дрогобицька
міська
стоматполіклі
ніка» ДМР

м.Дрогобич
вул.
Січових
Стрільців,
11

Терапевтичне
відділення
з
хірургічним кабінетом і
дитяче відділення

77

м. Дрого
бич

КНП
«Стебницька
міська
лікарня» ДМР

м. Стебник
вул.
Січових
Стрільців,1

Хірургічне,
ЛОР,
інфекційне відділення
ЦСВ

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору -30
3-й квартал
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
серпень
У випадку виявлення антибіотико резистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів
Контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків,
дистильованої води, тощо –8
Контроль якості передстерилізаційної обробки - 10 проб на
наявність залишків крові,
10 проб на поверхнево активні речовини,
Контроль роботи стерилізаційного обладнання - 2
Контроль деззасобів: 1 проба на вміст активнодіючої
речовини, 5 на відповідність концентрації,
Дослідження контамінації розчину (дезінфекційного,
антисептичного) мікроорганізмами: 5 проб
Освітленість – 1
Метеофактори – 1
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору-50
вересень
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
3-квартал
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

1 раз в рік

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

74

78

м. Дгого
бич

КНП
«Дрогобицька
міська лікарня
№3» ДМР
(Онкодиспанс
ер)

м.
Дрогобич
вул.
Трускавець
ка,5

Хірургічне відділення,
оперблок

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору-30
Визначення антибіотико резистентності мікроорганізмів
У випадку виявлення антибіотико резистентних штамів
визначення стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів.
Обстеження персоналу на стафілокок – 5.
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

4-й квартал
листопад

1 раз в рік

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

75

79

м.
Труска
вець

КП
м. Трускавець
“Трускавецька
вул.
міська
Данилишиних,
лікарня”
67

Хірургічне
Реанімаційне
Урологічне віділення,
Оперблок
ЦСВ

50 змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору
10 змивів на стерильність
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
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

4-й квартал

1 раз в рік

жовтень

Змиви на яйця глистів-15
80

м. Дрого
бич

ДП сан. "
Молдова"

ДП
санаторій "
Молдова"

Проби пилу на алергенні кліщі-10
5- замірів освітленності,
5- замірів метеофакторів,
30 зм. - на УП м\фл., визначення антибіотико
резистентності мікроорганізмів. У випадку виявлення
антибіотико
резистентних
штамів
визначення
стійкостімікроорганізмів до дез.розчину, контроль якості
передстарилізаційної обробки - 10 проб на наявність
залишків крові , 10 проб на поверхнево-активні
речовини,контроль роботи стерилізаційного обладнання 2 одиниці, проби на стерильність, 2 проби на вміст
активно діючої речовини, відповідність концентрації
дез.засобу. Дослідження
контамінації
розчину
(
дез.інфекційного, антисептичного,дистильованої води)
мікроорганізмами - 5 проб, 10 змивів на я\гл., 10 проб
пилу на алергені кліщі,
1проба водопровідної води на бак.дослідження, 1 проба
водопровідної води на хім.дослідження.

1 раз в рік

76

81

м.
Червоно
град

Червоноградс
ька
центральна
міська лікарня

м.
Червоногра
д
вул.
Івасюка,2

Операційне
Хірургічне
Травматологічне
Нейрохірургічне
Онкологічне
Гінекологічне
Пологове
ЦСВ
Травмпункт
Дезкамерне
Хірургічний каб.
Терапевтичний каб.
Ортопедичний каб.

Змиви-150
Стерильність-75
Контамінація-50
Контроль роботи стерилізаційної апаратри-12
Контроль передстерилізаційної очистки:
фенолфталеїнова та азопірамова проби- по 25
Обстеження
персоналу
на носійство патогеного
стафілококу-20

Змиви-15
Стерильність-15
Контамінація-7
Контроль роботи стерилізаційної апаратри-3
Контроль передстерилізаційної очистки:
фенолфталеїнова та азопірамова проби- по 5
Обстеження
персоналу
на носійство патогеного
стафілококу-20
Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору-100
Стерильність-55
Контамінація-30
Контроль передстерилізаційної очистки:
фенолфталеїнова та азопірамова проби- по 20
Обстеження
персоналу
на носійство патогеного
стафілококу-10

82

м.Черво
ноград

КП
«Червоноград
ська міська
стоматологічн
а поліклініка

м.
Червоногра
д
вул.Миру
37

83

м.Черво
ноград

Соснівська
міська лікарня

м.Соснівка
вул.Грушевського 36

Хірургічне
Стомат. каб.

84

Сокальсь
кий
район

КЗ СРРЛО
«Сокальська
центральна
районна
лікарня»

м. Сокаль
вул.Ярослав
а
Мудрого,26

Хірургічне
Операційне
Травматологічне
Гінекологічне
Пологове
ЦСВ
Камерне
Стомат. кабінети

липень

1 раз в рік

червень

1 раз в рік

липень

1 раз в рік

Жовтень

1 раз в рік

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10
Змиви-20
Стерильність-15
Контамінація-10
Контроль роботи стерилізаційної апаратри-4
Контроль передстерилізаційної очистки:
фенолфталеїнова та азопірамова проби- по 10
Обстеження
персоналу
на носійство патогеного
стафілококу-10

Змиви на яйця глистів-15
Проби пилу на алергенні кліщі-10

77

85

Сокаль
ський
район

Великомостівс
ька района
лікарня

м. Великі
Мости
вул.Сагайда
чного 39

Хірургічне
Травм.пункт
Стомат. кабінети

Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору-25
Стерильність-10
Контамінація-10
Контроль передстерилізаційної очистки:
фенолфталеїнова та азопірамова проби- по 10
Обстеження
персоналу
на носійство патогеного
стафілококу-5

Березень

1 раз в рік

ХІІІ. Моніторингові дослідження загальноосвітніх, дитячих навчальних і оздоровчих закладів
та закладів соціального забезпечення
№
з/п

1

Район
(місто)

Золочівський р-н

Найменування
закладу

ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Гологори

Адреса місця
розташування

с. Гологори

Найменування
приміщень

Перелік лабораторних та
інструментальних досліджень,
кількість проб

Золочівський район
Навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
приміщення,
9проб
харчоблок
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 – 50 замірів,
Рівень шуму – 4 заміри (2 – майстерня,
2 – комп’ютерний клас),
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20
проб,
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними
показниками – 2 проби;

Терміни
відвідувань
(візитів)

Кратність
моніторингових
відвідувань
(візитів)

Квітень

1 раз в рік

78

2

Золочівський р-н

НВК с. Словіта

С. Словіта

Навчальні
приміщення,
харчоблок

3

Золочівський р-н

ЗОШ І-ІІІ с.
Плугів

с. Плугів

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
Травень
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 санітарнохімічними та мікробіологічними
показниками -2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – Вересень
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 санітарнохімічними та мікробіологічними
показниками -2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на

1 раз в рік

1 раз в рік

79

4

Золочівський р-н

ЗОШ І-ІІІ ст. №2

м. Золочів

Навчальні
приміщення,
харчоблок

5

Золочівський р-н

ДНЗ
«Глиняночка»

м. Глиняни

Навчальні
приміщення,
харчоблок

харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку – Жовтень
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 – 50 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 20
проб,
Дослідження води питної за санітарнохімічними та мікробіологічними
показниками -2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці .
Дослідження повітря на вміст: аміаку – Червень.
9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
9проб
формальдегіду – 9 проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура, вологість –
по 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 санітарнохімічними та мікробіологічними
показниками – 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,

1 раз в рік

1 раз в рік

80

Золочівський район

Позаміський
табір «Сокіл»

с.Сасів

Золочівський р-н

ДНЗ №6
«Вербиченька»

м. Золочів

6
7

харчоблок

Навчальні
приміщення
, харчоблок

обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці;
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 питної за санітарнохімічними та бактеріологічними
показниками (скорочений)- 2 проби
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,
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 санітарнохімічними
та
мікробіологічними
показниками – 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб
на
харчоблоці;
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).

травень

1 раз в рік

липень

1 раз в рік
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1

Мостиський

ЗОШ № 2І-ІІІст.

м.Мости
ська.

ЗОШ №3 І-ІІІст

м.Мостиська

район

2.

3

Мостиський
район

Мостиський
район

ЗОШ І-ІІст

с.Годині

Мостиський район
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку
приміщення,
– 6 проб Дослідження повітря на
харчоблок
вміст: фенолу – 6 проб формальдегіду
- 6 проб (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних
робіт); Мікроклімат температура,
вологість, швидкість руху повітря - 18
замірів;
Освітленість природна - 50 замірів;
Освітленість штучна - 50 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці - 15
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку класи,
15проб Дослідження повітря на вміст:
харчоблок
фенолу – 6 проб формальдегіду - 6
проб (при наявності нових меблів та
проведенні
ремонтних
робіт);
Мікроклімат температура, вологість,
швидкість руху повітря - 48 замірів;
Рівень шумового навантаження - 4
заміри, Освітленість природна - 15
замірів;
Освітленість штучна - 15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці - 15
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку приміщення,
15проб Дослідження повітря на вміст:
харчоблок
фенолу – 6проб формальдегіду - 6
проб (при наявності нових меблів та
проведенні
ремонтних
робіт);
Мікроклімат:температура, вологість,

лютий

1 раз в рік

лютий

1 раз в рік

квітень

1 раз в рік
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4.

1.

Мостиський район

Старосамбірський р-н

ДНЗ

ЗОШ 1-3 ст.

м.Мостиська

С. Нове Місто

швидкість руху повітря - 46 замірів;
Освітленість природна - 15 замірів;
Освітленість штучна - 15 замірів.
Змиви на БГКП на харчоблоці –
15проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
групові
Дослідження повітря на вміст: аміаку приміщення
12проб Дослідження повітря на вміст:
харчоблок
фенолу – 6 проб' 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, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці;
Раптові
обстеження
дітей
на
ентеробіоз (1-2 групи в ДНЗ).
Примітка.Проводити
обстеження
тільки за погодженням з керівником
закладу.
Старосамбірський район
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
класи,
12проб
харчоблок
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;

липень

1 раз в рік

Червень

1 раз в рік
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2

Старосамбірський р-н

ЗОШ 1-3 ст.

с.Стрілки

навчальні
класи,
харчоблок

3

Старосамбірський р-н

КЗ ЛОР
«Добромильськ
а спец. ЗОШ
інтернат»

м. Добромиль

навчальні
класи,
харчоблок

Освітленість природна - 20 замірів;
Освітленість штучна – 80 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці.
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;
;
Освітленість природна-20 замірів;
Освітленість штучна – 80 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
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;
Освітленість природна – 30 замірів;
Освітленість штучна – 15 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,

Березень

1 раз в рік

травень

1 раз в рік
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4

5

Старосамбірський р-н

ДНЗ

смт.
Нижанковичі

групові
приміщення
харчоблок,
ігрові пісочниці

5.Старосамбірський р-н

ДНЗ №2

м. Старий
Самбір

групові
приміщення
харчоблок,
ігрові пісочниці

обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці.
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, інвентарю,
обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці;
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз (1-2 групи в ДНЗ). Примітка.
Проводити відвідування 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

Жовтень

1 раз в рік

листопад

1 раз в рік
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1

Самбірський
р-н

ЗОШ І-ІІІ ст

с.Ралівка

2

Самбірський
р-н

НВК

с.Чайковичі

проб;
Дослідження піску пісочниць на
наявність яєць гельмінтів – 3 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці;
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз (1-2 групи в ДНЗ). Примітка.
Проводити відвідування тільки за
погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Самбірський район
Навчальні
Дослідження води за
приміщення,
мікробіологічними, санітарнохарчоблок
хімічнимипоказниками-2проби,
Метеофактори (температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) -18
замірів;
Природна освітленість-25 замірів;
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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Навчальні
Дослідження води із джерела
приміщення,
водопостачання за мікробіологічними,
харчоблок
санітарно-хімічнимипоказниками2проби,
Метеофактори (температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) -14
замірів;

квітень

1раз в рік

вересень

1раз в рік
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3

Самбірський
р-н

НВК

с.Луки

Навчальні
приміщення,
харчоблок

4

Самбірський
р-н

НВК

с.Баранівці

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Природна освітленість-20 замірів;
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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці).
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними,
санітарно-хімічнимипоказниками2проби,
Метеофактори (температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) -14
замірів;
Природна освітленість-20 замірів;
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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними,
санітарно-хімічнимипоказниками2проби,
Метеофактори (температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) -14
замірів;

жовтень

1раз в рік

листопад

1раз в рік
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5

Самбірський район

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Воля
Баранецька

Навчальні
приміщення,
харчоблок

6

Самбірський
р-н

ЗОШ

смт.Дубляни

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Природна освітленість-20 замірів;
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, інвентарю,
обладнання на я/г (по 15 проб на
харчоблоці).
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними,
санітарно-хімічнимипоказниками2проби,
Метеофактори (температура
повітря,швидкість руху повітря,
вологість) -18 замірів;
Природна та штучна освітленість - по
26 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 БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Метеофактори (температура
повітря,швидкість руху повітря,
вологість) -18 замірів;
Природна та штучна освітленість - 26
замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –

листопад

1 раз в рік

грудень

1раз в рік
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7

Самбірський р-н

ЗОШ І-ІІІст

с.Корналовичі

Навчальні
приміщення,
харчоблок

8

Самбірський р-н

Пришкільний
табір з
харчуванням

с.П’яновичі

харчоблок

9.

Самбірський р-н

ДНЗ

смт.Дубляни

Приміщення
групових,
харчоблок

6 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу –
6 проб,
формальдегіду – 6 проб, (при
наявності нових меблів та проведенні
ремонтних робіт);
Змиви БГКП на харчоблоці -20проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними,
санітарно-хімічними показниками - по
2проби,
Метеофактори (температура
повітря,швидкість руху повітря,
вологість) -18 замірів;
Природна та штучна освітленість - 26
замірів;
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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними,
санітарно-хімічними показниками 2проби
Метеофактори (температура,
вологість) -12замірів, природне та
штучне освітлення - по 20 замірів ,
змиви на БГКП на харчоблоці - 20проб ,

травень

1раз в рік

травень

1раз в рік

грудень

1раз в рік
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1.

м.Сокаль

ЗОШ І-ІІІ ст. №3

м.Сокаль,
вул.Героїв
УПА,18

дослідження піску із пісочниць на яйця
гельмінтів-5проб,
Визначення в повітрі вмісту аміаку 4проби,
Дослідження повітря на вміст:фенолу –
4 проби,
формальдегіду – 4 проби, (при
наявності нових меблів та проведенні
ремонтних робіт);
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці;
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз (1-2 групи в ДНЗ за
погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів ( 10 проб).
Сокальський район
Класні кабінети, Дослідження повітря на вміст:-аміаку –
майстерні
6 проб
-фенолу та формальдегіду (по 3 проби)
в приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімату:
(температура,відносна
вологість,швидкість руху повітря) – 28
замірів
Природна освітленість-30 замірів;
Штучна на освітленість-30 замірів;
Шум - по 3 заміри;
Спортивний зал - аміаку - 6 проб;
та допоміжні
-Мікроклімат:
приміщення
(температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря – 9
замірів;
Природна освітленість-10 замірів;
Штучна на освітленість-10 замірів;
Харчоблок
Змиви на наявність БГКП – 10 проб;

Березень

1 раз на рік
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2.

смт.Жвирка

ЗОШ І-ІІІ ст.

смт.Жвирка,
Класні кабінети,
вул.Б.Хмельни майстерні
цького, 39

Спортивний зал
та допоміжні
приміщення

Харчоблок

3

Сокальський р-н

Пришкільні
табори з
харчуванням

4.

м.Сокаль

ДНЗ № 5

харчоблок

м.Сокаль ,
вул.Героїв
УПА,36

Групові кімнати

Змиви з предметів вжитку , інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці
Дослідження повітря на вміст:
листопад
-аміаку – 6 проб
-фенолу та формальдегіду (по 3 проби)
в приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімату:
(температура,відносна
вологість,швидкість руху повітря) – 27
замірів
Природна освітленість-30 замірів;
Штучна на освітленість-30 замірів;
Шум - по 3 заміри;
- аміаку - 6 проб;
-Мікроклімат:
(температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря – 9
замірів;
Природна освітленість-10 замірів;
Штучна на освітленість-10 замірів;
змиви на наявність БГКП – 10проб;
Змиви з предметів вжитку , інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці
Дослідження води із джерела
травень
водопостачання за мікробіологічними,
санітарно-хімічними показниками - по
2 проби
Дослідження повітря на вміст:-аміаку –
Жовтень
4 проб
- фенолу та формальдегіду (по 4 проби)
в приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімату:
(температура,відносна вологість) –10
замірів

1 раз на рік

1 раз на рік

1 раз на рік
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5.

м.Сокаль

ДНЗ № 8.

м.Сокаль,
вул.Героїв
УПА, 63

Природна освітленість-20 замірів;
Штучна на освітленість-20 замірів;
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів - 10 проб;.
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз* .
Примітка*. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником
закладу;
харчоблок
змиви на наявність БГКП— 10 проб;
Змиви з предметів вжитку , інвентарю,
обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці
пісочниці
дослідження піску на наявність я/г — 4
проби
Групові кімнати Дослідження повітря на вміст:аміаку — 3
проби;
фенолу та формальдегіду - по 3 проби
(при наявності нових меблів та
проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат:температура, вологість
повітря-9 замірів;
Рівень шумового навантаження — 3
заміри (при наявності джерела шуму);
Природне та штучне освітлення – по 15
замірів;
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів - 10 проб;.
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз*.
Примітка*. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником
закладу;
харчоблок
змиви на наявність Змиви з предметів
вжитку, інвентарю, обладнання на
наявність я/г - 15 проб на харчоблоці;
пісочниці
дослідження піску на наявність я/г — 4
проби

червень

1 раз на рік
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Турківський
Навчальні
приміщення,
спортивний зал,
харчоблок,
групові
приміщення

1

Турківський р-н

НВК «ЗОШ-ДНЗ»

м. Турка
вул
.Молодіжна

2

Турківський р-н

НВК «ЗОШДНЗ»

с.Завадівка

Навчальні
приміщення,
Харчоблок,
Групові
приміщення

3

Турківський р-н

ЗОШ-І-ІІІ ст.

с.Явора

Навчальні
приміщення,
Харчоблок

район
Дослідження води із локального
джерела водопостачання: за
мікробіологічними, санітарнохімічними показниками-4проби.
Дослідження повітря на вміст аміаку-6
проб;
Шум -2 заміри;
Метеофактори: (тем пера тура,
вологість, швидкість руху повітря)24заміри;
Освітленість природня -50 замірів;
Освітленість штучна-30 замірів;
Змиви на БГКП-20 проб на харчоблоці;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-30 проб на
харчоблоці,
Дослідження піску на я/г- 2 проби.
Дослідження води із локального
джерела водопостачання за
мікробіологічними, санітарнохімічними показниками - по 2 проби.
Дослідження повітря на вміст аміаку-3
проби;
Шум -2 заміри;
Метеофактори: (тем пера тура,
вологість, швидкість руху повітря) -12
заміри;
Освітленість природна -25замірів
Освітленість штучна-25 замірів
Змиви на БГКП на харчоблоці-10 проб;
Змиви з предметів вжитку,інвентарю,
обладнання на я/г-15проб на
харчоблоці
Дослідження води із локального
джерела водопостачання за
мікробіологічними,
санітарно-хімічними показниками - по

квітень

1 раз на рік

Лютий

1 раз на рік

березень

1 раз на рік
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1

Буський район

ЗОШ І-ІІІ ст.

2

Буський район

ЗОШ І-ІІІ ст.

2 проби;.
Дослідження повітря на вміст аміаку-3
проби;
Дослідження повітря на вміст фенолу-2
проби;
Шум -2 заміри;
Метеофактори: (тем пера тура,
вологість, швидкість руху повітря)-12
замірів
Освітленість природна -25 замірів;
Освітленість штучна-25замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці -10 проб;
Змиви з предметів вжитку,інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Буський район
с.
Навчальні
Заміри природної та штучної
Сторонибаби
приміщення,
освітленості -по 10 замірів
вул.Нова,1
харчоблок
Метеофактори
(температура,вологість, швидкість руху
повітря) – 18 замірів;
Дослідження повітря на вміст:
аміаку -2 проби;
Фенолу – 4 проби;
Формальдегіду (при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт)
Заміри шуму – 2 заміри;
Дослідження води питної за санітарно
-хімічними та мікробіологічними
показниками – 2 проби,
Змиви на БГКП на харчоблоці-10 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
смт. Олесько
Навчальні
Заміри природної та штучної
вул.Шевченка, приміщення,
освітленості - по 10 замірів;
81
харчоблок
Метеофактори (температура,вологість,
швидкість руху повітря) – 18 замірів;

березень

квітень

1 раз на рік

1 раз на рік
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3.

Буський район

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Н.Милятин
вул.Централь
на ,7

Навчальні
приміщення,
харчоблок

4.

Буський район

Дитячий
будинок
«Добре серце»

с.Н.Милятин
вул.
Шевченка, 1

Навчальні
приміщення,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст:
аміаку -2 проби;
Фенолу – 4 проби;
Формальдегіду-4 проби (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Заміри шуму – 2 заміри
Змиви на БГКП на харчоблоці-10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Заміри природної та штучної
освітленості -по 10 замірів;
Метеофактори (температура,
вологість, швидкість руху повітря) –
18замірів;
Дослідження повітря на вміст:
аміаку -2 проби;
Фенолу – 4 проби;
Формальдегіду – 4 проби (при
наявності нових меблів та проведенні
ремонтних робіт)
Заміри шуму – 2 заміри;
Дослідження води питної за санітарно
-хімічними та мікробіологічними
показниками – 2 проби
Змиви на БГКП на харчоблоці-10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Заміри природної та штучної
освітленості - по 15 замірів;
заміри мікроклімату-18
Дослідження повітря на вміст:
аміаку – 4 проб,
фенолу – 10 проб,
формальдегіду-4 проби (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних

квітень

1 раз на рік

вересень

1 раз на рік
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1

Городоцький
р-н

ЗОШ 1-ІІ ст.

с. Долиняни

робіт),
Дослідження води питної за санітарно
-хімічними та мікробіологічними
показниками – 2 проби
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15
проб, Змиви з предметів вжитку,
інвентаря, обладнання на я/г-15 проб
на харчоблоці;
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз (1-2 групи ). 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.
Городоцький район
Навчальні
Дослідження води із джерела
приміщення,
водопостачання за мікробіологічними
харчоблок
показниками-1проба,
за санітарно-хімічнимипоказниками1проба (запах.присмак каламутність,
аміак, нітрати, нітрити,загальна
жорсткість, водневий показник,
хлориди, залізо).
Освітленість природна та штучна – по
20 замірів;
Метеофактори: вологість – 8 замірів,
температура повітря-8замірів,
швидкість руху повітря– 8 замірів;.
Повітря закритих приміщень на вміст:
аміаку -2 проби,формальдегіду,
фенолу -2 проби(при наявності нових
меблів).
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,

березень

1 раз на рік
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2

Городоцький
р-н

ЗОШ І-ІІІст.

с. Добряни

Навчальні
приміщення,
харчоблок

3

Городоцький р-н

НВК «ЗОШ ДНЗ»

с. Криниця

Навчальні
приміщення,
харчоблок

обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними
показниками-1проба,
за санітарно-хімічними показниками1проба (запах.присмак каламутність,
аміак, нітрати, нітрити,загальна
жорсткість, водневий показник,
хлориди, залізо).
Освітленість штучна та природна – по
20 замірів.
Метеофактори: вологість – 8 замірів,
температура повітря-8замірів. ,
швидкість руху повітря – 8 замірів.
Повітря закритих приміщень на вміст:
аміаку-2 проби;формальдегіду, фенолу
– по 2 проби (при наявності нових
меблів).
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними
показниками-1проба,
за санітарно-хімічними показниками1проба (запах.присмак каламутність,
аміак, нітрати, нітрити,загальна
жорсткість, водневий показник,
хлориди, залізо).
Освітленість штучна та природна – по
20 замірів.
Метеофактори: вологість – 8 замірів,
температура повітря-8замірів. ,
швидкість руху повітря – 8 замірів.
Повітря закритих приміщень на вміст:
аміаку-2 проби;формальдегіду, фенолу

березень

1 раз на рік

квітень

1 раз на рік
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4

Городоцький р-н

НВК «ЗОШ ДНЗ»

с. Мавковичі

Навчальні
приміщення,
харчоблок

5

Городоцький
р-н

ЗОШ І-ІІІст.

с. Переможне

Навчальні
приміщення,
харчоблок

– по 2 проби (при наявності нових
меблів).
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г 15 проб на
харчоблоці
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними
показниками-1проба,
за санітарно-хімічними показниками1проба (запах.присмак каламутність,
аміак, нітрати, нітрити,загальна
жорсткість, водневий показник,
хлориди, залізо).
Освітленість штучна та природна – по
20 замірів.
Метеофактори: вологість – 8 замірів,
температура повітря-8замірів. ,
швидкість руху повітря – 8 замірів.
Повітря закритих приміщень на вміст:
аміаку-2 проби;формальдегіду, фенолу
– по 2 проби (при наявності нових
меблів).
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними
показниками-1проба,
за санітарно-хімічними показниками1проба (запах.присмак каламутність,
аміак, нітрати, нітрити,загальна
жорсткість, водневий показник,
хлориди, залізо).
Освітленість штучна та природна – по
20 замірів.
Метеофактори: вологість – 8 замірів,

квітень

1 раз на рік

травень

1 раз на рік
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6

Городоцький р-н

ЗОШ І-ІІІст.

с.Комарно

Навчальні
приміщення,
харчоблок

7

Городоцький
р-н

ЗОШ1-11ст.

с.Бучали

Навчальні
приміщення,
харчоблок

температура повітря-8замірів. ,
швидкість руху повітря – 8 замірів.
Повітря закритих приміщень на вміст:
аміаку-2 проби;
формальдегіду, фенолу – по 2 проби
(при наявності нових меблів).
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними
показниками-1проба,
за санітарно-хімічними показниками1проба (запах.присмак каламутність,
аміак, нітрати, нітрити,загальна
жорсткість, водневий показник,
хлориди, залізо).
Освітленість штучна та природна – по
20 замірів.
Метеофактори: вологість – 8 замірів,
температура повітря-8замірів. ,
швидкість руху повітря – 8 замірів.
Повітря закритих приміщень на вміст:
аміаку-2 проби;формальдегіду, фенолу
– по 2 проби (при наявності нових
меблів).
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці
Дослідження води із джерела
водопостачання за мікробіологічними
показниками-1проба,
за санітарно-хімічними показниками1проба (запах.присмак каламутність,
аміак, нітрати, нітрити,загальна
жорсткість, водневий показник,

травень

1 раз на рік

вересень

1 раз на рік
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хлориди, залізо).
Освітленість штучна та природна – по
20 замірів.
Метеофактори: вологість – 8 замірів,
температура повітря-8замірів. ,
швидкість руху повітря – 8 замірів.
Повітря закритих приміщень на вміст:
аміаку-2 проби;формальдегіду, фенолу
– по 2 проби (при наявності нових
меблів).
Змиви на БГКП на харчоблоці -15 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці
1

2

м. Стрий

ЗОШ1-111ст № 1

вул.
Незалежності

м. Стрий

ЗОШ 1-111ст.№
2

вул. Зелена

м. Стрий
навчальні
Дослідження повітря на вміст:
приміщення
аміаку – 9проб;
харчоблок
фенолу та формальдегіду – по 9 проб
(при наявності нових меблів та
проведенні ремонтних робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри,
вологість-3 заміри, швидкість руху
повітря-3заміри,
Природна та штучна освітленість – по
20 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання
на я/г- 20 проб на
харчоблоці.
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
приміщення
9проб
харчоблок
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
9проб
Формальдегіду – 9 проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура -3 заміри,

травень

1 раз в рік

травень

1 раз в рік
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3

м. Стрий

Пришкільні
табори з
харчуванням

1

Стрийський р-н

ЗОШ 1-111ст.

с.Гірне

2

Стрийський р-н

ЗОШ 1-111ст.

с.Любинці

вологість-3 заміри, швидкість руху
повітря-3заміри,
Природна та штучна освітленість - по
20 замірів;
Дослідження повітря на вміст СО – 9
проб(в приміщеннях з пічним
опаленням) ;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -20 проб на
харчоблоці.
харчоблок
Дослідження якості питної води за
мікробіологічними показниками-по
1пробі
Стрийський район
Навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
приміщення
9проб
харчоблок
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
9проб
Формальдегіду – 9 проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Дослідження повітря на вміст СО –
9проб (в приміщеннях з пічним
опаленням) ;
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря - по 12замірів,
Природне та штучне освітлення - по 30
замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -20 проб на
харчоблоці.
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
приміщення
9проб
харчоблок
Дослідження повітря на вміст: фенолу –

травень

1 раз в рік

березень

1 раз в рік

березень

1 раз в рік
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9проб
Формальдегіду – 9 проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Дослідження повітря на вміст СО –
9проб (в приміщеннях з пічним
опаленням) ;
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря - по 12замірів,
Природне та штучне освітлення - по 30
замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-20 проб на
харчоблоці.
3

4

Стрийський р-н

ЗОШ 1-111 ст

с. Угерсько

Стрийський р-н

НВК «ЗОШ1111ст.– ДНЗ»

с. Станків

навчальні
приміщення
харчоблок

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 - по 12замірів;
Природне та штучне освітлення - по
30замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -20 проб на
харчоблоці.

березень

1 раз в рік

Дослідження повітря на вміст: аміаку –
9проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
9проб

квітень

1 раз в рік
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5

1

Стрийський р-н

Бродівський р-н

ЗОШ 1-11 ст

с. Довге

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4

м. Броди, вул.
Старобрідська
11

Формальдегіду – 9 проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря - по 12замірів,
Природне та штучне освітлення - по 30
замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-20 проб на
харчоблоці,
Дослідження піску пісочниць – 5 проб
навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
приміщення
9проб
харчоблок
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
9проб
Формальдегіду – 9 проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура, вологість,
швидкість руху повітря- по 12замірів,
Природне та штучне освітлення- по 30
замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г- 20 проб на
харчоблоці.
Бродівський район
Навчальні
Природна та штучна освітленість – по
приміщення
30 замірів;
харчоблок
Метеофактори: вологість,
температура,
швидкість руху повітря – по 18 замірів
Рівень шумового навантаження – 4
заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –

квітень

1 раз в рік

Січень

1 раз на рік
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2

3

Бродівський р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Ясенів

Навчальні
приміщенняхар
чоблок

Бродівський р-н

ЗОШ І-ІІ ст.

с.Лучківці

Навчальні
приміщення
харчоблок

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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Природна та штучна освітленість – по
30 замірів;
Метеофактори: вологість,
температура,
швидкість руху повітря – по 18 замірів,
Рівень шумового навантаження – 4
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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Природна та штучна освітленість – по
30 замірів;
Метеофактори: вологість,
температура,
швидкість руху повітря – по 18 замірів,
Рівень шумового навантаження – 4
заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
15 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу –

Березень

1 раз на рік

Березень

1 раз на рік
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4

Бродівський р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Пониковиця

Навчальні
приміщення
харчоблок

5

Бродівський р-н

ЗОШ І-ІІІ ст. -

С.Заболотці

Навчальні
приміщення
харчоблок

15 проб, формальдегіду – 15 проб, (при
наявності нових меблів та проведенні
ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Природна та штучна освітленість – по
30 замірів;
Метеофактори: вологість,
температура,
швидкість руху повітря – по 18 замірів,
Рівень шумового навантаження – 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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Природна та штучна освітленість – по
30 замірів;
Метеофактори: вологість,
температура,
швидкість руху повітря – по 18 замірів,
Рівень шумового навантаження – 4
заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
15 проб;
Дослідження повітря на вміст:фенолу –
15 проб, формальдегіду – 15 проб, (при
наявності нових меблів та проведенні

Квітень

1 раз на рік

Квітень

1 раз на рік
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6

Бродівський р-н

НВК «ЗОШ-ДНЗ»

с.Немяч

Навчальні
приміщення
харчоблок

7

Бродівський р-н

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Лешнів

Навчальні
приміщення
харчоблок

ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Дослідження 2-х проб води за
мікробіологічними та санітарнохімічними показниками із локального
джерела водопостачання.
Дослідження води із локального
джерела водопостачання за
мікробіологічними, санітарнохімічними показниками - 2проби,
Дослідження повітря на вміст аміаку 2проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу2 проби, формальдегіду – проби(при
наявності нових меблів та після
проведення ремонтних робіт);
Заміри шуму-2 заміри;
Метеофактори-(температура, вологість,
швидкість руху повітря)- по12 замірів
Природна освітленість -25 замірів;
Штучна освітленість - 25замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г (по 15 проб) на
харчоблоці.
Природна та штучна освітленість – по
30 замірів;
Метеофактори: вологість,
температура,
швидкість руху повітря – по 18 замірів,
Рівень шумового навантаження – 4
заміри;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
15 проб;

Травень

1 раз на рік

вересень

1 раз на рік
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1

Жовківський

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Сопошин

2

Жовківський

ЗОШ І-ІІІ №2 ст.

м.Рава-Руська

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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Жовківський район
Навчальні
Природна та штучна освітленість – по
приміщення
20 замірів;
харчоблок
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря) – 24 заміри;
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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Навчальні
Природна та штучна освітленість – по
приміщення
20 замірів;
харчоблок
Мікроклімат(температура, вологість,
швидкість руху повітря) – 24 заміри;
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, інвентарю,

жовтень

1 раз на рік

вересень

1 раз на рік
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3

Жовківський

ДНЗ

с.Смереків

Групові
приміщення
харчоблок

4

Жовківський

ДНЗ

смт. Куликів

Групові
приміщення
харчоблок

обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Природна та штучна освітленість – по
20 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 – 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці;
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 – по
20 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість) –
14 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
15 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу
– 9проб,
формальдегіду – 9проб (при наявності
нових меблів та проведення ремонтних
робіт);

березень

1 раз на рік

березень

1 раз на рік
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5

Жовківський

ДНЗ

с.Добросин

Групові
приміщення
харчоблок

6

Жовківський

Позаміський
табір «Росинка»

с.Зіболки

арт.свердловин
а

Дослідження піску пісочниць на вміст
на я/г – 2 проби;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці;
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 – по
20 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість) –
14 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 – 10
проб;
Дослідження піску пісочниць на вміст
на я/г – 2проби
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці;
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,
санітарно-хімічними показниками - по
2 проби

вересень

1 раз на рік

травень

1 раз на рік
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1

Кам.Бузький р-н

ЗОШ І-ІІІ 110т..

смт.Добротвір
вул.
І.Франка,30

2

Кам.Бузький р-н

ЗОШ І-ІІІ 110т..

смт.Новий
Яричів
вул.Незалежн
ості,38

3

Кам.Бузький р-н

ЗОШ І-ІІІ

с. Жовтанці

Кам’янко – Бузький район
Навчальні
Метеофактори (вологість, температура,
приміщення,
швидкість руху повітря)- 15замірів,
харчоблок
природне освітлення – 25 замірів,
питома електропотужність – в 4
приміщеннях,
змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб ;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
9 проб,
формальдегіду, фенолу –по 9проб (при
наявності нових меблів та проведення
ремонтних робіт);
змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Навчальні
Метеофактори (вологість, температура,
приміщення,
швидкість руху повітря)- 15проб,
харчоблок
природне освітлення – 25 замірів,
питома електропотужність – в
4приміщеннях,
змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
9 проб,
формальдегіду, фенолу –по 9проб(при
наявності нових меблів та проведення
ремонтних робіт);
змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
Навчальні
Метеофактори (вологість, температура,
приміщення,
швидкість руху повітря)- 15 замірів,
харчоблок
природне освітлення – 25замірів,
питома електропотужність – в
4приміщеннях, замірів,
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
9 проб,
формальдегіду, фенолу –по 9проб(при
наявності нових меблів та проведення

Березень

1 раз на рік

Квітень

1 раз на рік

Жовтень

1 раз на рік
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1.

Жидачівський

гімназія

м.Жидачів

2.

Жидачівський

ЗОШ
І-111 ст.№3

м.Ходорів

3.

Жидачівський

ЗОШ 1-111 ст.
№2

м.Жидачів

ремонтних робіт);
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Жидачівський район
Навчальні
Повітря на вміст аміаку -12 проб;
Приміщення
формальдегіду, фенолу – по 4проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Природна освітленість – по 30 замірів
Метеофактори (вологість,
температура, швидкість руху повітря)24 заміри;
Питома електропотужність – 5
приміщень;
Майстерня по
Природна освітленість – 5 замірів;
обр металу
Питома електропотужність – 1;
Метеофактори (вологість, температура,
швидкість руху повітря)- 9 замірів;
Харчоблок
Змиви на БГКП - 10 проб
Змиви інвентарю, обладнання на яйця
гельмінтів – 10 проб
Навчальні
Повітря на вміст аміаку -12 проб;
приміщення
формальдегіду, фенолу – по 4проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Природна освітленість – по 30 замірів
Метеофактори (вологість,
температура, швидкість руху повітря)24 заміри;
Питома електропотужність – 5
приміщень;
харчоблок
Змиви на БГКП - 10проб
Змиви інвентарю, обладнання на яйця
гельмінтів – 10 проб
Навчальні
Повітря на вміст аміаку -12 проб;
приміщення
формальдегіду, фенолу – по 4проби

березень

1 раз на рік

березень

1 раз на рік

жовтень

1 раз на рік
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4.

Жидачівський

1

Перемишляський

ЗОШ І-ІІІ 112т..

ЗОШ1-111ст.

смт.Нові
Стрілища

с.Свірж

(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Природна освітленість – по 30 замірів
Метеофактори (вологість,
температура, швидкість руху повітря)24 заміри;
Питома електропотужність – 5
приміщень;
Навчальні
Природна освітленість – 5 замірів;
майстерні
Питома електропотужність – 1;
Метеофактори (вологість, температура,
швидкість руху повітря)- 9 замірів;
харчоблок
Змиви на БГКП - 10 проб
Змиви інвентарю, обладнання на яйця
гельмінтів – 10 проб
Навчальні
Повітря на вміст аміаку -12 проб;
приміщення
формальдегіду, фенолу – по 4проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Природна освітленість – по 30 замірів
Метеофактори (вологість,
температура, швидкість руху повітря)24 заміри;
Питома електропотужність – 5
приміщень;
Харчоблок
Змиви на БГКП - 10 проб
Змиви інвентарю, обладнання на яйця
гельмінтів – 10 проб
Перемишлянський район
Дослідження якості питної води
Харчоблок,
локального джерела води за сан-хім.
навчальні
та бак.показниками– 2проби
приміщення
Змиви на БГКП – 10 проб

квітень

1 раз на рік

лютий

1 раз на рік

Змиви інвентарю, обладнання на я/г
на харчоблоці – 10 проб
Природна та штучна освітленість – 30
112

замірів,
Метеофактори (температура,
вологість, швидкість руху повітря – 24
заміри;
Шум - 2 заміри
Повітря на вміст аміаку -12 проб;
формальдегіду, фенолу – по 4 проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт)
2

Перемишляський

ЗОШ 1-111ст

с.Великі
Глібовичі

Харчоблок

3

Перемишля-

НВК «ЗОШ 1111ст ДНЗ»

с. Липівці

Харчоблок

ський

Навчальні
приміщення

Дослідження якості питної води
локального джерела води за сан-хім.
та бак.показниками– 2проби
Змиви на БГКП – 10 проб Змиви
інвентарю, обладнання на яйця
гельмінтів – 10 проб
Дослідження якості питної води
локального джерела води за сан-хім.
та бак.показниками– 2проби
Змиви на БГКП – 10 проб Змиви
інвентарю, обладнання на я/г на
харчоблоці-10 проб
Природна та штучна освітленість – 30
замірів,
Метеофактори (температура,
вологість, швидкість руху повітря – 24
заміри;
Шум - 2 заміри

лютий

1 раз на рік

Повітря на вміст аміаку -12 проб;

4

Перемишляський

ЗОШ 1111ст
113т..О.Ковча

м.Перемишля
ни
вул.Галицька

Харчоблок

формальдегіду, фенолу – по 4 проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Дослідження якості питної води
локального джерела води за сан-хім. та
бак.показниками– 2проби
Змиви на БГКП – 10 проб Змиви
інвентарю, обладнання на я/г на

Жовтень

1 раз на рік
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харчоблоці- 10 проб
Навчальні
приміщення

Природна та штучна освітленість – 30
замірів,
Метеофактори (температура,
вологість, швидкість руху повітря – 24
заміри;
Шум - 2 заміри

Повітря на вміст аміаку -12 проб;

5

Перемишля-

НВК «ЗОШ 1111 ст. –ДНЗ »

с.Романів

Харчоблок,

ський

формальдегіду, фенолу – по 4 проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Дослідження якості питної води
локального джерела води за сан-хім.
та бак.показниками– 2проби
Змиви на БГКП – 10 проб

Жовтень

1 раз на рік

Жовтень

1 раз на рік

Змиви інвентарю, обладнання на я/г на
харчоблоці- 10 проб
навчальні
приміщення

Природна та штучна освітленість – 30
замірів,
Метеофактори (температура,
вологість, швидкість руху повітря – 24
заміри;
Шум - 2 заміри

Повітря на вміст аміаку -12 проб;
формальдегіду, фенолу – по 4 проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
6

Перемишляський

Професійний
ліцей

м.Перемишля
ни

Харчоблок

Дослідження піску пісочниць на я/г 2проби
Дослідження якості питної води
локального джерела води за сан-хім.
та бак.показниками– 2проби
Змиви на БГКП – 10 проб Змиви
інвентарю, обладнання на я/г на
харчоблоці-10 проб.
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Навчальні
приміщення

1

Яворівський р-н

ЗОШ 1-111ст.
№3 ім.Тараса
Шевченка

м.Яворів,
вул.Святоюрська,18

2

Яворівський р-н

«НВК «ЗОШ 1-11
ст.- ліцей»

м.Новояворів
ськ,вул

3

Яворівський р-н

НВК «ЗОШ1-111

с.Бірки

Природна та штучна освітленість – 30
замірів,
Метеофактори (температура, вологість
повітря – 24 заміри;
Повітря на вміст аміаку -12 проб;
формальдегіду, фенолу – по 4 проби
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Яворівський район
навчальні
Дослідження повітря на вміст аміаку-3
приміщення,
проби;
спортивний зал, Дослідження повітря на вміст фенолухарчоблок
3проби
формальдегіду -3 проби ( при наявності
нових меблів)
Природне освітлення -50 замірів;
Штучне освітлення-15 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість,
швидкість руху повітря)36/36/36замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб
Змиви на яйця глист-15проб на
харчоблоці
навчальні
Дослідження повітря на вміст аміаку-3
приміщення,
проби
харчоблок
Дослідження повітря на вміст фенолу3проби
формальдегіду -3 проби ( при наявності
нових меблів)
Природне освітлення -50 замірів;
Штучне освітлення-15 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість,
швидкість руху повітря)36/36/36замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб
Змиви на яйця глист-15проб на
харчоблоці
навчальні
Дослідження повітря на вміст аміаку-3

Вересень

1 раз на рік

лютий

1 раз в рік

березень

1раз в рік

квітень

1раз в рік
115

ст. – ДНЗ» 116т..
Тараса
Шевченка

приміщення,
спортивний зал,
харчоблок

4

Яворівський р-н

НВК «ЗОШ 1-111
ст.- ДНЗ»

с.РяснеРуська,
вул. Наукова
,2

навчальні
приміщення,
спортивний зал,
харчоблок

5

Яворівський р-н

ЗОШ 1-111 ст.
116т..Романа
Шухевича

смт.Краковец
ь,
вул.Шухевича,
19

навчальні
приміщення,
спортивний зал,
харчоблок

проби
Дослідження повітря на вміст фенолу3проби
формальдегіду -3 проби ( при наявності
нових меблів)
Природне освітлення -50 замірів;
Штучне освітлення-15 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість,
швидкість руху повітря)36/36/36замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб
Змиви на яйця глист-15проб на
харчоблоці
Дослідження повітря на вміст аміаку-3
проби
Дослідження повітря на вміст фенолу3проби
формальдегіду -3 проби ( при наявності
нових меблів)
Природне освітлення -50 замірів;
Штучне освітлення-15 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість,
швидкість руху повітря)36/36/36замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб
Змиви на яйця глист-15проб на
харчоблоці
Дослідження повітря на вміст аміаку-3
проби
Дослідження повітря на вміст фенолу3проби
формальдегіду -3 проби ( при наявності
нових меблів)
Природне освітлення -50 замірів;
Штучне освітлення-15 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість,
швидкість руху повітря)36/36/36замірів;

вересень

1раз в рік

Жовтень

1раз в рік
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Змиви на БГКП на харчоблоці-10проб
Змиви на яйця глист-15проб на
харчоблоці.
Миколаївський район
м. Новий Розділ
1
м.Н.Розділ

ЗОШ І-ІІІст № 4

м.Н.Розділ,
вул.С.Бандери
,5

Вода питна з
розвідної
мережі
Навчальні
приміщення

Харчоблок

Тростянецька ОТГ
2
Миколаївський
район

ЗОШ І-ІІІ 117т..

с.Липівка

Вода питна з
розвідної
мережі
Навчальні
приміщення

Дослідження питної води за
мікробіологічними та сан-хімічними
показниками - 2 проби (скорочений)
Дослідження повітря на вміст; аміаку12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6 проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Природна та штучна освітленість -по
25 замірів;
Мікроклімат (температура, вологість
повітря, швидкість руху повітря) - 18
замірів;
Змиви на БГКП - 10проб Змиви з
предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб

квітень

1 раз в рік

Дослідження питної води за
мікробіологічними та сан-хімічними
показниками - 2 проби(скорочений
контроль)
Дослідження повітря на вміст аміаку12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Природна та штучна освітленість - по
25 замірів;
Мікроклімат ( температура повітря,

вересень

1 раз в рік
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Їдальня

3

Миколаївський р-н

НВК «ЗОШ І-І
ІІІ121т.. – ДНЗ»

м.Миколаїв

Вода питна із
мережі

Навчальні
приміщення

Майстерня по
обробці металу

Приміщення
ігрової

відновна вологість, швидкість руху) –
18 замірів;
Змиви на БГКП- 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентаря,
обладнання на я/г- 15 проб.
Дослідження питної води за
мікробіологічними та санітарнохімічними показниками - 2
проби(скорочений)
Дослідження повітря на вміст: аміаку 12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу
– 6проб,
формальдегіду – 6 проб(при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Природна та штучна освітленість - по
25 замірів;
Мікроклімат (температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) 18 замірів;
Природна освітленість - 5 замірів
Мікроклімат -(температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря)- 6
замірів;
Природна та штучна освітленість -по 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);
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз (1-2 групи в ДНЗ). Примітка.
Проводити обстеження тільки за

Лютий

1 раз в рік
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Харчоблок

Буфетна ДНЗ
4

Миколаївський р-н

Гімназія

м.Миколаїв,
119ул..Ринок

Навчальні
приміщення

Харчоблок

5

Миколаївський р-н

ЗОШ І-ІІІст. №1

м.Миколаїв,
вул.Львівська

Вода питна із
мережі

Навчальні
приміщення

погодженням з керівником закладу.
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів (по 10 проб).
Змиви на БГКП-10проб
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г – 15 проб
Змиви на БГКП -10проб
Дослідження питної води з розвідної
мережі водопостачання за
мікробіологічними та санітарнохімічними показниками - 2 проби
(скорочений )
Дослідження повітря на вміст: аміаку 12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Природна та штучна освітленість - по
25 замірів;
Мікроклімат (температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) - 18
замірів;
Змиви на БГКП - 10 проб.
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб
Дослідження питної води за
мікробіологічними та санітарнохімічними показниками - 2 проби
(скорочений )
Дослідження повітря на вміст: аміаку 12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб,
формальдегіду – 6 проб, (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);

березень

1 раз в рік

жовтень

1 раз в рік
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6

Миколаївський р-н

1

м.Дрогобич

ЗОШ І-ІІІст.

ЗОШ І-ІІІ 120т..
№10

Смт.Розділ

вул.
Коновальця,1
1

Природна та штучна освітленість - по
25 замірів;
Мікроклімат (температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) - 18
замірів;
Харчоблок
Змиви на БГКП -5проб
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб
Вода питна із
Дослідження питної води за
мережі
мікробіологічними та санітарнохімічними показниками – 2 проби
(скорочений)
Навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку приміщення
12 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
12 проб,
формальдегіду – 12 проб(при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Природна та штучна освітленість -по
25замірів;
Мікроклімат (температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) - 18 замірів;
Майстерня по
Природна та штучна освітленість - по 5
обробці металу замірів;
Мікроклімат (температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря)- 6 замірів;
Харчоблок
Змиви на БГКП -10 проб
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г – 15 проб
м. Дрогобич
Навчальні
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
приміщення,
15проб
харчоблок
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
формальдегіду – 6 проб (при наявності

листопад

1 раз в рік

Березень

1 раз в рік
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2

м.Стебник

ЗОШ І-ІІІ 121т..
№7

вул.
Грушевського,
11

Навчальні
приміщення,
харчоблок

3

м. Трускавець

ЗОШ І-ІІІст. №3

вул.
Стебницька,9
8

Навчальні
приміщення,
харчоблок

нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура -18,
вологість-18, швидкість руху повітря-18
замірів,
Природне та штучне освітлення –
по35замірів,
Рівень шумового навантаження – 4
заміри,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці.
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 повітря18замірів,
Рівень шумового навантаження – 4
заміри,
Природне та штучне освітлення – по
35замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г – 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
15проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
15проб, формальдегіду – 15 проб (при
наявності нових меблів та проведенні
ремонтних робіт);

Травень

1 раз в рік

Вересень

1 раз в рік
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4

м.Трускавець

Пришкільні
табори з
харчуванням

1.

Дрогобицький район

ЗОШ І-ІІІ ст..

с. Нижні Гаї

2.

Дрогобицький район

ЗОШ І-ІІІ ст.

смт.Меденичі

Мікроклімат: температура -18,
вологість-18, швидкість руху повітря-18
замірів,
Рівень шумового навантаження – 4
заміри,
Природне та штучне освітлення-по
35замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 15
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г – 15 проб на
харчоблоці.
харчоблок
Дослідження якості питної води за
мікробіологічними показниками(із
запасних ємкостей )- 3 проби
Дрогобицький район
Дослідження якості питної води
локального джерела за сан-хім. та бак.
показниками – 2 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
3проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби
формальдегіду – 3проби (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура -12,
вологість-12, швидкість руху повітря12замірів,
Природне та штучне освітлення20замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження якості питної води
локального джерела за сан-хім. та бак.

Травень

1 раз на рік

серпень

1 раз в рік

травень

1 раз в рік
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3.

Дрогобицький район

ЗОШ І-ІІІ ст.

смт. Підбуж

показниками – 2 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
3проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби,
формальдегіду – 3проби (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура -12,
відносна вологість-12, швидкість руху
повітря-12замірів,
Природне та штучне освітлення - по
40замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження якості питної води
локального джерела за сан-хім. та бак.
показниками – 2 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
3проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби,
формальдегіду – 3проби (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура -12,
відносна вологість-12, швидкість руху
повітря-12замірів,
Природне та штучне освітлення- по
40замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці

серпень

1 раз в рік
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4.

Дрогобицький район

1

Сколівський район

ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Рихтичі

c.Тухля

Дослідження якості питної води
жовтень
локального джерела за сан-хім. та бак.
показниками – 2 проби;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
3проби;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проби,
формальдегіду – 3проби (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура -12,
,відносна вологість-12, швидкість руху
повітря-12замірів,
Природне та штучне освітлення - по40
замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці
Сколівський район
Навчальні
Дослідження якості питної води
березень
приміщенняхар локального джерела за сан-хім. та бак.
чоблок
показниками – 2 проби;
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 та штучне освітлення –по 40
замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,

1 раз в рік

1 раз в рік
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2

3

Сколівський район

Сколівський

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Підгородці

Навчальні
приміщення
харчоблок

НВК «ЗОШ І-ІІст.ДНЗ»

с.Ямельниця

Навчальні
приміщення
харчоблок

обладнання на я/г - 20 проб на
харчоблоці.
Дослідження якості питної води
локального джерела за сан-хім. та бак.
показниками – 2 проби;
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 та штучне освітлення - по
40замірів,
Дослідження повітря на вміст СО (в
приміщеннях з пічним опаленням)2проби;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 20 проб на
харчоблоці
Дослідження якості питної води
локального джерела за сан-хім. та бак.
показниками – 2 проби;
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 та штучне освітлення – по
40замірів;

березень

1 раз в рік

Квітень

1 раз в рік
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4

Сколівський район

Школа –інтернат
І-ІІІ ст.

м.Сколе

1

м.Самбір

гімназія

м.Самбір, вул.
Січових
Стрільців, 10

2

м.Самбір

ЗОШ І-ІІІст. № 7

м.Самбір, вул.

Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 20 проб на
харчоблоці.
Навчальні
Дослідження якості питної води
приміщення
локального джерела за сан-хім. та бак.
харчоблок
показниками – 2 проби;
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,
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 20 проб на
харчоблоці.
м. Самбір
Навчальні
Метеофактори (температура повітря,
приміщення
швидкість руху повітря, відносна
харчоблок
вологість)-12 замірів;
Природне та штучне освітлення - по
30замірів;
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, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст оксиду
вуглицю-24 проби;
Навчальні
Дослідження води із джерела

Жовтень

1 раз в рік

Березень
Листопад

2 рази в рік

Березень

2 рази в рік
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3

м.Самбір

ЗОШ І-ІІІ ст.№10

Коперника, 12

приміщення
харчоблок

м. Самбір,
вул. Стуса, 10

Навчальні
приміщення
харчоблок

водопостачання за мікробіологічними,
санітарно-хімічнимипоказниками2проби,
Метеофактори (температура повітря,
швидкість руху повітря, відносна
вологість)-18 замірів;
Природне та штучне освітлення –по
30замірів;
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 -15 проб на
харчоблоці
Дослідження повітря на вміст оксиду
вуглицю-14 проб
Метеофактори (температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху) -18
замірів;
Природне та штучне освітлення-по 30
замірів;
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, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці

Листопад

Квітень

1раз в рік
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4

м. Самбір

Спеціалізовна
загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІст.
«Берегиня»

м.Самбір, вул.
Шевченка, 21

5

м.Самбір

КЗ ЛОР СПТУінтернат
професійної
реабілітації
учнів-інвалідів
м.Самбора

м.Самбір,
вул.Стуса,9

1

Радехівський р-н

ЗОШ І-ІІІ ст. №3

м.Радехів

Приміщення
групових
харчоблок

Метеофактори (температура повітря,
відносна вологість) -12 замірів;
Природне та штучне освітлення-по 40
замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку -4
проби;
Змиви БГКП на харчоблоці - 20 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці;
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
Метеофактори (температура повітря,
приміщення
відносна вологість, швидкість руху
харчоблок
повітря) -18 замірів;
Природне та штучне освітлення-по25
замірів;
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 - 10проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Радехівський район
Навчальні класи Мікроклімат ( температура повітря,
вологість, швидкість руху повітря) – 18
замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку-6
проб;

Травень

1раз в рік

Травень

1раз в рік

березень

1 раз в рік
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харчоблок

2

Радехівський
р-н

ЗОШ 1-111 ст.

с.Павлів

Навчальні класи

харчоблок

3.

Радехівський
р-н

ЗОШ 1-111 ст

с.Корчин

Навчальні класи

Дослідження повітря на вміст:фенолу –
5 проб,
формальдегіду – 5 проб(при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Природне освітлення – 30 замірів;
Штучне освітлення – 30 замірів;
Змиви на БГКП – 10 проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці.
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);
Природне освітлення – 30 замірів;
Штучне освітлення – 30 замірів;
Змиви на БГКП – 15 проб,
змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці;
Дослідження води питної локального
джерела водопостачання за сан.хім. та
мікробіологічними показниками –
2проби;
Мікроклімат (температура повітря,
швидкість руху, вологість повітря) – 15
замірів;
Природне освітлення –30 замірів;
Штучне освітлення – 30 замірів;
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
6 проб;
Дослідження повітря на вміст: фенолу –

травень

1 раз в рік

вересень

1 раз в рік
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4.

Радехівський
р-н

ЗОШ 1-111 ст

с.Стоянів

1.

м. Борислав

ЗОШ І-ІІІ ст.
№4

м. Борислав
вул. Коваліва

3 проби,
формальдегіду – 3 проби, (при
наявності нових меблів та проведенні
ремонтних робіт);
харчоблок
Змиви на БГКП – 10 проб,
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці;
Дослідження води питної локального
джерела водопостачання за сан.хім. та
мікробіологічними показниками –
2проби;
Навчальні класи Мікроклімат (температура повітря,
швидкість руху, вологість повітря) – 18
замірів;
Природне освітлення –30 замірів;
Штучне освітлення – 30 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);
харчоблок
Змиви на БГКП – 10 проб,
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці;
Дослідження води питної локального
джерела водопостачання за сан.хім. та
мікробіологічними показниками –
2проби.
м.Борислав
Навчальні приміщення:
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проб

жовтень

1 раз в рік

Квітень

1 раз в рік
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2.

м. Борислав

ЗОШ І-ІІІ ст.
№3

м. Борислав
вул.Шкільна,1
9

3

м. Борислав

ЗОШ І-ІІІ ст.
№2

Смт.
Східниця,
вул..
Промислова,5

формальдегіду – 3проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних
робіт);
Мікроклімат: температура -12,
відносна вологість-12, швидкість руху
повітря-12замірів,
Природне та штучне освітлення - по
40замірів,
Харчоблок:
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання
на я/г -15 проб на
харчоблоці.
Навчальні приміщення:
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,
відносна вологість-12, швидкість руху
повітря-12заміри,
Природне освітлення-20замірів,
Харчоблок:
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання
на я/г-15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
3проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
3проб
формальдегіду – 3проб (при наявності
нових меблів та проведенні ремонтних

травень

1 раз в рік

березень

1 раз в рік
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4

м. Борислав

ДНЗ №14

5

м. Борислав

Пришкільний
табір

М. Борислав,
Трускавецька,
61

робіт);
Мікроклімат: температура -12,
відносна вологість-12, швидкість руху
повітря-12заміри,
Природне освітлення-20замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
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 ,відносна
вологість- 12 замірів;
Освітлення природне - 20 замірів;
Освітлення штучне – 10 замірів,
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г- 15 проб на
харчоблоці;
Дослідження піску пісочниць на
наявність яєць гельмінтів – 3 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) )
Дослідження якості води питної за
мікробіологічними показниками (із
запасних ємкостей)0- 1 проба
Пустомитівський район

червень

1 раз в рік

травень

1 раз в рік
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1

Пустомитівський

ЗОШ1-111ст.
№1

м.Пустомити,
вул.Паркова,1

2

Пустомитівський

ЗОШ1-111ст.

с.Ставчани

3

Пустомитівський

ЗОШ1-111ст.

с.Оброшино

Дослідження повітря на вміст:аміаку 15проб;
фенолу та формальдегіду – по 3проби в
приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт;
Мікроклімат :температура-22,
вологість-22;швидкість руху повітря -22
заміри;
Освітлення природне -40замірів,
Освітлення штучне-40 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці -10 проб ;
Змиви на я/г із предметів вжитку
,інвентарю,обладнання-10 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст:аміаку 10проб;
фенолу та формальдегіду – по 3проби в
приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт;
Мікроклімат :температура-36,
вологість-36;швидкість руху повітря -36
заміри;
Освітлення природне -40замірів,
Освітлення штучне-30 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці -5 проб ;
Змиви на я/г із предметів вжитку
,інвентарю, обладнання-10 проб на
харчоблоці.
Рівень шумового навантаження - 2
заміри (від дороги)
Дослідження повітря на вміст:аміаку 15проб;
фенолу та формальдегіду – по 3проби в
приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт;
Мікроклімат: температура-22,
вологість-22;швидкість руху повітря -22
заміри;

квітень

1 раз в рік

жовтень

1 раз в рік

жовтень

1 раз в рік
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4

Пустомитівський

ДНЗ

с.Оброшино

1.

м.Червоноград

ЗОШ І-ІІІ ст.
№1

м.Червоногра
д,
вул.Клюсівськ
а,
19

Освітлення природне -40замірів,
Освітлення штучне-30 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці -10 проб
Змиви на я/г із предметів вжитку,
інвентарю, обладнання-10 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст:аміаку -6
проб;
фенолу та формальдегіду – по 3проби в
приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт;
Мікроклімат :температура-6,вологість6 замірів;
Освітлення природне -40замірів,
Освітлення штучне-30 замірів;
Змиви на БГКП на харчоблоці -5 проб ;
Змиви на я/г із предметів вжитку,
інвентарю, обладнання-10 проб на
харчоблоці;
Дослідження піску пісочниць на вміст
яєць гельмінтів -6проб;
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів -10;
м. Червоноград
Класні кабінети, Дослідження повітря на вміст:
майстерні
-аміаку - 9проб;

жовтень

1 раз в рік

грудень

1 раз в рік

дослідження повітря на вміст фенолу та
формальдегіду (по 3 заміри)в
приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
показники мікроклімату:
температура повітря (по 3 заміри в 3-х
класних кімнатах)
відносна вологість ( по 3 заміри в 3-х
класних кімнатах);
швидкість руху повітря ( по 3 заміри в 3-х
класних кімнатах);
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2.

м.Червоноград

ЗОШ І-ІІІ ст
№2
м.Червоноград

м.Червоногра
д,
вул.Клюсівськ
а. 3

природня освітленість (по 3 заміри в 3-х
класних кімнатах);
штучне освітлення - 40 замірів
шум по 3 заміри;
Спортивний зал Дослідження повітря на вміст:
та допоміжні
аміаку(2 проби по 3 дослідження);
приміщення
показники мікроклімату:
температура повітря (по 3 заміри)
відносна вологість ( по 3 заміри);
швидкість руху повітря ( по 3 заміри в
3-х класних кімнат
Харчоблок
змиви на наявність БГКП – 10 проб
змиви з предметів вжитку , інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб
Класні кабінети, Дослідження повітря на вміст:
майстерні
аміаку – 9 проб;
дослідження повітря на вміст фенолу та
формальдегіду (по 3 заміри)в
приміщеннях при наявності нових
меблів та проведенні ремонтних робіт);
показники мікроклімату:
температура повітря (по 3 заміри в 3-х
класних кімнатах)
відносна вологість ( по 3 заміри в 3-х
класних кімнатах);
швидкість руху повітря ( по 3 заміри в
3-х класних кімнат
природне освітлення ( по 5 замірів в 3х класних кімнатах );
штучне освітлення - 40 замірів
шум -3 заміри
Спортивний зал Дослідження повітря на вміст:
та допоміжні
аміаку( 3 проби по 3 дослідження);
приміщення
- показники мікроклімату:
температура повітря (по 3 заміри)
відносна вологість ( по 3 заміри)
швидкість руху повітря-по 3 заміри
Харчоблок
змиви на наявність БГКП – 10 шт змиви

лютий

1 раз в рік

135

3.

м.Червоноград

ДНЗ № 4,
м.Червоноград

смт.Гірник,
вул.Симоненк
а. 2

Групові кімнати

харчоблок

Ігрові пісочниці
4

м.Червоноград

ДНЗ № 18

м.Червоногра
д,
вул.С.Бандери
, 45

Групові кімнати

з предметів вжитку , інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб
Дослідження повітря на вміст:
-аміаку — 3 проби по 3 заміри;
-фенолу та формальдегіду 3 проби по 3
заміри при наявності нових меблів та
проведенні ремонтних робіт);
Показники мікроклімату:
температура повітря (по 3 заміри в 3-х
групах;)
відносна вологість (по 3 заміри в 3-х
групах;);
Рівень шумового навантаження — 3
заміри;
Природне освітлення — по 5 замірів в
3-х групах;
штучне освітлення - 20 замірів
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів - 10 проб;
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз* (одна-дві групи в ДНЗ).
Примітка*. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником
закладу;
змиви на наявність БГКП— 10 проб
змиви з предметів вжитку , інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб
дослідження піску на наявність я/г — 4
проби
Дослідження повітря на вміст:
-аміаку — 3 проби по 3 заміри;
-фенолу та формальдегіду 3 проби по 3
заміри при наявності нових меблів та
проведенні ремонтних робіт);
Показники мікроклімату:
температура повітря (по 3 заміри в 3-х
групах;)
відносна вологість ( по 3 заміри в 3-х

червень

1 раз в рік

вересень

1 раз в рік
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харчоблок

Ігрові пісочниці

групах;);
Рівень шумового навантаження-3
заміри ;
Природне освітлення — по 3 заміри в
3-х групах;;
штучне освітлення - 20 замірів;
Проби побутового пилу на наявність
алергенних кліщів - 10 проб;.
Раптові обстеження дітей на
ентеробіоз* (одна-дві групи в ДНЗ).
Примітка*. Проводити обстеження
тільки за погодженням з керівником
закладу;
змиви на наявність БГКП— 10 проб
Змиви з предметів вжитку , інвентарю,
обладнання на наявність я/г - 15 проб
дослідження піску на наявність я/г — 4
проби

м. Львів
1

м.Львів

СЗШ №29

смт.Винники
вул.Сухомлин
ського,6

навчальні
приміщення,
харчоблок

Дослідження повітря на вміст: аміаку –
12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду –по 6проб (при
наявності нових меблів та проведення
ремонтних робіт);
-Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) –по 6 замірів;
Природне освітлення – 20замірів;
Штучне освітлення-15замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;

квітень

1 раз в рік
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2

м. Львів

СЗШ №36

вул.
В.Великого,55
-Б

навчальні
приміщення,
харчоблок

3

м.Львів

СЗШ № 18

вул.Кульчицьк навчальні
ої,18
приміщення,
харчоблок

Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
-Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) –по 6 замірів;
Природне освітлення – 20замірів;
Штучне освітлення-15замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку
– 12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
-Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) –по 6 замірів;
Природне освітлення – 20замірів;
Штучне освітлення -15замірів;
Рівень шумового навантаження –

травень

1 раз в рік

вересень

1 раз в рік
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4

м.Львів

Львівський
технологічний
ліцей

вул.Таманська навчальні
,
приміщення,
11
харчоблок

5

м.Львів

СЗШ №86

вул.Скорини,2
5

навчальні
приміщення,
харчоблок

2заміри ;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) –по 6 замірів;
Природне освітлення – 20замірів;
Штучне освітлення-15замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри ;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);

вересень

1 раз в рік

жовтень

1 раз в рік
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м.Львів

СЗШ № 97

вул.Миколайч
ука,18

навчальні
приміщення,
харчоблок

7

м. Львів

ДНЗ №48

вул.Метрологі

групові

- Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) –по 6 замірів;
Природне освітлення – 20замірів;
Штучне освітлення -15замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри ;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
-Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) –по 6 замірів;
Природне освітлення – 20замірів;
Штучне освітлення-15замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри ;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці.
Дослідження повітря на вміст: аміаку –

листопад

1 раз в рік

червень

1 раз в рік
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8

м. Львів

ДНЗ№171
вул.Г.Мазепи,
5-а

приміщення,
спальні
приміщення,
харчоблок

групові
приміщення,
спальні
приміщення,
харчоблок

12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
-Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість) –
по 6 замірів;
Природне освітлення – 20 замірів;
Штучне освітлення-15 замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри ;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці -10проб
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г - 15 проб на
харчоблоці;
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).
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
12проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
-Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість) –
по 6 замірів;

червень

1 раз в рік
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9

м.Львів

Львівський
технологічний
ліцей

вул.Таманська навчальні
,
приміщення,хар
11
чоблок

Природне освітлення – 20 замірів;
Штучне освітлення -15 замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри ;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці -10проб
Змиви з предметів вжитку, інвентарю,
обладнання на я/г -15 проб на
харчоблоці;
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).
Дослідження повітря на вміст: аміаку –
12 проб
Дослідження повітря на вміст: фенолу –
6проб
фенолу, формальдегіду – по 6проб
(при наявності нових меблів та
проведення ремонтних робіт);
Мікроклімат ( температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху
повітря) –по 6 замірів;
Природне освітлення – 20замірів;
Штучне освітлення-15замірів;
Рівень шумового навантаження –
2заміри ;
Дослідження води за
мікробіологічними показниками –
1проба із запасного резервуару;
Змиви на БГКП на харчоблоці – 10
проб;

червень

1 раз в рік
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