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Директору Запорізького 
навчально-виховного 
комплексу № 19 (філія 1)
ЗМР Запорізької області 
Тандурі Г.О.
69013, м. Запоріжжя, 
вул. Авраменко, 11

Щ одо результатів проведення 
моніторингових лабораторних 
досліджень.

Ш ановна Ганно Олександрівно!

ВП«Запорізький міський відділ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» 
доводить до Вашого відома, що на виконання плану «М оніторингових 
досліджень об ’єктів навколишнього середовища, закладів охорони здоров’я, 
загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, установ соціального 
забезпечення Запорізької області на 2019 рік » та з метою оцінки впливу 
факторів навколиш нього середовища на життєдіяльність дітей 03.04.2019р. 
було виконано наступний об’єм моніторингових лабораторних досліджень:

- 1 проба води питної на мікробіологічні показники, відхилень не виявлено;
- 1 проба води питної на санітарно-хімічні показники, відхилень не 

виявлено;
- 30 вимірів рівня штучної освітленості в 6-ти приміщеннях, відхилень не 

виявлено;
-3 6  вимірів параметрів мікроклімату в 6-ти приміщеннях, відхилень не 

виявлено;
- 1 проба на якість термічної обробки, відхилень не виявлено;
- 2 проби готової продукції на мікробіологічні показники, відхилень не 

виявлено;
- 2 проби овочів на нітрати, відхилення не виявлено;
- З проби страв на калорійність, відхилень не виявлено;
- 10 змивів з об ’єктів довкілля та обладнання на бактерії групи кишкової 

палички, відхилень не виявлено;



-4 0  обстежень у дітей на паразитози (згода батьків є), відхилень не 
виявлено;

- 40 змивів з предметів довкілля на наявність яєць гельмінтів, відхилень не 
виявлено.

В разі необхідності, Ви можете звернутися за консультативно- 
методичною допомогою  до спеціалістів ВП «Запорізький міський відділ ДУ» 
Запорізький ОЛЦ М ОЗ України».

З повагою,
Завідувач ВП «Запорізький МВ 
ДУ «Запорізький ОЛЦ М ОЗ України» , В .О.Хомутов

Волков Д.С. 96-19-03


