
моз
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІ 
СТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ДУ «ХЕРСОНСЬКИЙ о ц к п х  МОЗ»

ПРОТОКОЛ № 1 від 20.01.2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень електромагнітного поля

1. Дата проведення досліджень 20.01.2022 р._____________________
2. Підприємство, адреса, цех, відділення Комунальний заклад «Навча
льно-виховний комплекс «школа гуманітарної праці» Херсонської об
ласної ради, м. Херсон, вул. Молодіжна, 33, корпус № 4___________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується
учбові місця біля ПК, учбовий процес___________________________

4. Мета досліджень згідно договору від 17.01.2022р. № 20__________
5. Засоби вимірювальної техніки прилад вимірювальний напруженос
ті ближнього поля ИРМ-1. заводський № 2197____________________

(найменування, тип, заводський номер)

Медична документація 
Форма № 421/о
Затверджена наказом МОЗ України 
від 11.07.00 р. №160

6. Відомості про повірку свідоцтво про калібрування 
ЦА/26/210325/000222, від 25.03.2021 а  -  1 рік_________

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) Наказ МОЗ від 15.12.2009 № 947__________________

(проводяться дослідження)

б) Наказ МОЗ від 15.12.2009 № 947_________________
(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства заступник директора з навчально-
виховної роботи Сапожнікова І.В._________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім‘я, по батькові осіб, що проводять дослідження 
лікар-лаборант-гігієніст Єрмішева С.А._______________

(підпис)

10. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані



12. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифі
кацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів ви
робничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Рівні напруженості електромагнітного поля ВЧ не перевищують грани
чно допустимі рівні та відповідають вимогам Наказу МОЗ від 15.12.2009 
№947

М.п.

Завідувач відділення органЩацІЇ'сЦніт 
Херсонського міськрайонн

(прізвище, ім‘я, по батькові

х досліджень 
имошенко А.Л.

іриємства, підпис)



моз
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІ
СТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ДУ «ХЕРСОНСЬКИЙ о ц к п х  м оз»

Медична документація 
Форма № 421/о
Затверджена наказом МОЗ У країн 
від 11.07.00 р. №160

ПРОТОКОЛ № 2 від 20.01.2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень електромагнітного поля

1. Дата проведення досліджень 20.01.2022 р._____________________
2. Підприємство, адреса, цех, відділення Комунальний заклад «Навча
льно-виховний комплекс «школа гуманітарної праці» Херсонської об
ласної ради, м. Херсон, вул. Молодіжна, 33, корпус № 1________ __

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується 
учбові місця біля ПК. учбовий процес_____________ __________

4. Мета досліджень згідно договору від 17.01.2022р. № 20_________
5. Засоби вимірювальної техніки прилад вимірювальний напруженос
ті ближнього поля ИРМ-І, заводський № 2197_____ _____________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку свідоцтво про калібрування______________
ЦА/26/210325/000222, від 25.03.2021 р. -  1 рік_____________________

(ном ер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
аї Наказ МОЗ від 15.12.2009 № 947_________________

(проводяться дослідж ення)

б) Наказ МОЗ від 15.12.2009 №947_________________
(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства заступник директора з навчально-
виховної роботи Сапожнікова І.В._________________________

(посада, прізвище, ім ‘я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім‘я, по батькові осіб, що проводять 
лікар-лаборант-гігієніст Єрмішева С.А.______________ 2

(підпис)

Л1ДЖЄННЯ

10. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані



12. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифі
кацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів ви
робничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Рівні напруженості електромагнітного поля ВЧ не перевищують грани
чно допустимі рівні та відповідають вимогам Наказу МОЗ від 15.12.2009

М.п.
3 ^  ,Жн'с?£о,

Завідувач відділення оргаїїтоиіГеанітарнб-гі 
Херсонського міськрайонь

(их досліджень

(прізвище, ім ‘я, по батькові < лікаря

*  -чи

VI

Тимошенко АЛ.
ла^^підприємства, підпис)



МОЗ України
ДУ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА 
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 

УКРАЇНИ»

Медична документація 
Форма № 418/0
Затверджена наказом МОЗ України 
21.04.1999 року № 91

ПРОТОКОЛ № 1 від «20» січня 2022 року
проведення досліджень метеорологічних факторів

ч
1. Дата проведення досліджень 20.01.2022 р._____________________
2. Підприємство, адреса, цех, відділення КЗ «НВК «Школа гуманітар
ної праці» ХОР вул. МолодіжнаДЗ_____________________ _ _ _____
3. Робоче місце, професія: Корпус № 4; учбово-виховний процес; кла
сні кімнати __________________________________________________
4. Мета досліджень вимірювання мікроклімату згідно договору-
від 17.01.2022р. №20______________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки психрометр № 3914 М-34_______
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку тавро від 30.06.2021р. 1-рік
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) Санітарний регламент для закладів середньої освіти затвер

джено 25.09.2020р. № 2205__________________________________
(проводяться дослідження)

б) Санітарний регламент для закладів середньої освіти затвер
джено 25.09.2020 р. № 2205__________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства заступник директора з навчально вихов
ної роботи Сапожнікова І. В._____________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб, що проводять дослідження 
фельдшер-лаборант: Шкуропат І. В., Чарна І.А.__________________

(підписи)



11. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифі
кацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів ви
робничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Показники мікроклімату в класних кімнатах КЗ «НВК «Школа гумані
тарної праці» відповідають вимогам Санітарного регламенту для закла
дів середньої освіти затверджено 25.09.2020р. № 2205.______________



моз
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІ
СТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ДУ «ХЕРСОНСЬКИЙ о ц к п х  м оз»

Медична документація 
Форма № 4 1 7/о
Затверджена наказом МОЗ України 
від 11.07.00 р. № 160

ПРОТОКОЛ №1 від 20.01.2022 р.
(номер, дата)

%
проведення досліджень освітленості робочого місця

- - - - .... -
1. Дата проведення досліджень 20.01.2022 р.________
2. Підприємство, адреса, цех, відділення Комунальний заклад «На
вчально-виховний комплекс «школа гуманітарної праці» Херсонської 
обласної ради, м. Херсон, вул. Молодіжна, 33, корпус № 1: конференц- 
зал, аудиторія 5-Б класу, аудиторія 5-А класу, корпус № 4: аудиторія 
№ 3, кабінет інформатики № 1, кабінет інформатики № 2___________
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується
учбові місця, учбовий процес__________________________________

4. Мета досліджень згідно договору від 17.01.2022 р. № 20________

5. Засоби вимірювальної техніки Люксметр Ю-116______________
заводський номер 010183____________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку свідоцтво № 925/т від 30.06.2021 р. - 1 рік
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
аї ДСТУ Б В. 2.2-6-97_____________________________

(проводяться дослідження)

6ШБН В. 2.5-28-2018______________________________
(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства заступник директора з навчально-
виховної роботи Сапожнікова І.В._________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім‘я, по батькові осіб, що проводять дослід: 
лікар-лаборант-гігієніст Єрмішева С.А. ____

(підпис)



10. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифі
кацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів ви
робничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Штучне освітлення в кабінетах інформатики та поєднане освітлення в 
учбових аудиторіях в межах допустимого (згідно ДБН В.2.5.28-2018 
« Природне та штучне освітлення»)_____________________________

М.п.

Завідувач відділення організаці■/їаїй^  ' X  ---- "Х  -ї - Тс^л5но-т1гієн ічци>^/досліджень
Херсонського міськрайонного індділу ' г "Тимошенко А.Л.

(прізвище, ім‘я, по батькові санітарі %) ліфіряабо зав. сан. лаб. підприємства, підпис)

4%
У А  .ш  #



Код форми за ЗКУД 
Код закладу за ЄДРПОУ

Міністерство охорони здоров’я України
Медична документаціяД Е Р Ж А В Н А  У С Т А Н О В А

«Х Е Р С О Н С Ь К И Й  О Б Л А С Н И Й Форма 329/о
Ц Е Н Т Р К О Н Т Р О Л Ю  ТА Затверджено наказом

П Р О Ф ІЛ А К Т И К И  Х В О Р О Б  М О З МОЗ України
У К Р А ЇН И » 11.07.2000 року № 160

ПРОТОКОЛ № 1
 ̂дослідження повітря житлових і громадських приміщень 

від « 20» січня 2022 року

Місце відбору проб повітря КЗ «НВК «Школа гуманітарної праці»____________
вул. Молодіжна.ЗЗ________ _______________________________________  Корпус № 4:

учбово - виховний процес, класні кімнати_____________________
(найменування об'єкта, цех. дільниця, відділення, приміщення,

будинок, кімната, клас та інші)
Мета відбору згідно договору № 20 від 17. 01. 2022 р . _____________ __________
НТД, згідно якої проведений відбір РД 52.04.186-89; Санітарний регламент для закладів

середньої освіти затверджено 25.09.2020 р. № 2205______________

Дата і час: відбору 20.01.2022 р. 10°° дата і час доставки 20.01,2022 р. 12°°

Умови: транспортування автотранспорт, умови зберігання не зберігається___________

Методи консервації без консервації___________________________________________ _

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі Тайфун № 0329; КФК -2 № 831476

Дані про державну повірку св.№ 922/Т від 30.06.2021 р,- 1 рік ; св. № 926/Т від

30.06.2021р.- 1 рік______________________________________ _________________

Характеристика приміщення: площа 30 м2. кубатура 81 м ’, кількість проживаючих або

працюючих 23 . умови відбору вікна закриті___________________________ ___________
(вікна відкриті, закриті та таке інше)

Основні джерела забруднення "не виявлені__________________________ ________________
Ескіз приміщення (території, площадки та інше) з вказівкою джерел забруднення і точок відбору 
проб повітря (порядковий номер точок відбору)

Посада, прізвище, ім’я по батькові представника обстежуваного об’єкта, який присутній при
відборі проб повітря заступник директора з навчально виховної роботи Сапожнікова І.В.___
Посада, прізвище, ім’я по батькові особи, яка провела відбір проб повітря 
фельдшер-лаборант: Шкуропат І.В. Ларна І,А. __________

(підпис)



Висновок
За результатами лабораторних досліджень повітря на вміст формальдегіду та 
фенолу в КЗ «НВК «Школа гуманітарного труда» відповідає вимогам 
Санітарного регламенту для закладів середньої освіти затверджено 
25.09.2020 р.№ 2205

Підпис особи, яка проводила дослідження Шкуропат І.В., Чарна І. А.

Санітарний лікар

Завідувач відділенням



моз
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІ
СТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ДУ «ХЕРСОНСЬКИЙ оцкпх моз»

Медична документація 
Форма № 417/о
Затверджена наказом МОЗ України 
від 1 1 .0 7 .0 0  р . № 1 6 0

ПРОТОКОЛ № 2 від 20.01.2022 р.
(номер, дата)

%
проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 20.01.2022 р.______________ ________
2. Підприємство, адреса Комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс «школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, 
м. Херсон, вул. МолодіжнаДЗ, прилегла територія закладу________
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується _
шум на прилеглій території закладу від роботи витяжної вентиляції на 

кухні в денний час________________________________________________
4. Мета досліджень: згідно договору від 17.01.2022р. № 20_________
5. Засоби вимірювальної техніки вимірювач шуму та вібраціє аналіза
тор спектра Октава-110-А, заводський № А060388__________________

(найменування, тип, заводський номер

6. Відомості про повірку свідоцтво калібрування ЦА/22/210312/000394
від 12.03.2021 р.-1 рік____________________________________________

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) ГОСТ 23337-78________________________________________

(проводяться дослідження)

б) Наказ МОЗ від 22.02.2019 № 463________________________
(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства заступник директора з навчально-
виховної роботи Сапожнікова І.В.___________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім‘я, по батькові осіб, що проводят^ 
лікар-лаборант-гігієніст Єрмішева С.А.___________

тьифсліслідження

(підпис)



15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифі
кацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів ви
робничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний та максимальний рівні шуму на території прилеглій к за
кладу не перевищують допустимих (згідно наказу МОЗ від 22.02.2019 
№ 463).____________________________________________________________




































