MIHIсTEPCTBO охорони здоров,я },крАiНи
мАрfупольськА MIcbKA ФIлlя држАвноi устАновIf

<ДОНЕIФКИЙ ОБJIАСIIИII ЛАБОРАТОРНИIi ЦЕНТР MШICTEPCTBA ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАIНИ)
вул. Бахчiванджи,57, м. Марiуполь Донецька область, 87534 тел./факс (0629)5Э-З6-94,

E-mail: lcmaгiupol@ukT.net
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Начальнику управлiння
з питань екологii,
енергоменеджменту
та охорони працi
Марiупольськоi мiськради
Мнацаканяну В.Г.

Шановний Ваагн Григоровичу!

Марiупольська MicbKa фiлiя ,ЩУ <.Щонецький ОЛЦ МОЗ УкраiЪи> за телефонограмою
Bil, 17.02.2020р iнформус про результати мiкробiологiчних дослiджень (за показниками
ЛКП, колiфаги, патогенна мiкрофлора) проби води морськоi, вiдiбраноi 18.02.2020р. зi 112го контрольного створу:
виявлено вiдхилення вй гiгiенiчних вимог до складy та властивостей води водних
об'ектiв (категоDiя водокористчвання - для купання та вiдпочинку. а також водоймищ
в межах населеIrих пyнктiв). згйно ДеDжавних санiтарних пDавил планyвання та
забудови населених rryHKTiB, затв. наказом МОЗ Украiни J\Ъ173 вй 19.0б.1996р :
- Створ J\! 112 (Пляж Приморського району, район готель <Тlрист>, дiлянка пiсля
випуску станцii очищення cToKiB зливовоi каналiзацii КП (МВУ ВКГ>) - знайдено
ЛКП б 200 в l лмЗ (при нормативнiй величинi до 5 000 в l дмЗ)
В пробi зi створу не знайдено колiфаги, патогенпi мiкроорганiзми.
Результат J\Ъ1200 вiд 21.02.2020р додаеться.

Додаток: Результат Nч1200 вiд 21.02.2020р-на 1-м арк., в одному примiрнику.

Завiдувач

В.М. Терещенrtо

Код форми за ЗКУ,Щ
Код закладу за ЗКПО
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MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи
Марiупольська MicbKa фiлiя .ЩУ к[онецький обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи>, вул. Бахчiванджи, 57
Бактерiологiчна лабораторiя
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Медична документацiя
Форма Nэ 205\о
наказом
МОЗ УкраiЪи 04. 01.
Затверджена
2001 р. No 1
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- мiкробiологiчного дослiдження

Назва лабораторii СЕС та iншоi, яка проводила дослiдження: Бактерiологiчна лабораторiя
Марiупольськоi MicbKoi фiлii,ЩУ <Донецький обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни>
Назва зразка: вода морська
Мiсце вiдбору зразка: Створ }lЪ 112 (Азовське море пiсля випуску cToKiB зливовоi каналiзацii)
НТД,згiдно якоi проведений вiлбiр:.ЩСТУ ISО5667-9:2003.Якiсть води. Вiдбирання проб MopcbKoi води.
Мета дослiдяtення: лабораторне дослiдження поверхневих вод за телефонограмою вiд |7.02.2020 NЬ З2.310798-З2.1 на вiдповiднiсть к,Щержавним санiтарним правилам планування та забудови населених пунктiв>,
затверджених Еаказом МОЗ Украiни вiд 19.06.96Ns 173 за мiкробiологiчними показниками: ЛКП, Колi-фаги,
патогеннi ентеробактерii.
!ата надходження матерiалу в лабораторiю: 18.02.20 - 1405 доставила лiкар з комунальноi i загальноi гiгiсни
( МФ ДУ (ДОЛЦ МОЗ УкраiЪи> > Савченко С.О.

Результат дослйження
Реестр
Ns
1200

МIСЦЕ ВIДБОРУ

ЛКП в

Вода морська
Р-н готелю кТурист>
Створ JФ1 12

патогеннi
1 дмЗ

6200

ентеробактерii
в 1 дмЗ
Не знайденi

Колi-фаги

БУо дм'

Не знайденi

(вiдповiдае НЩ, не вiдповiдае НД, НД вiдсутня (пiдкреслити)
Щата видачi вiдповiдi: <2l
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Прiзвище, пiдпис бактерiолога

I.0. Черкез

Висновки лiкаря: проба не вiдповiдае вимогам <.Щержавних санiтарних прilвил планування та забудови населених пlттктiв>, затверджених накавом МОЗ Украiни вiд 19.06.96Ns 173 за показником (лактозо позитивнi ки-

шковi па.тички> - 6200 в д*З.rр" HopMi < 5000 в дм3.
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М.В. Ласков

