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 Запорізькому міському голові 

Буряку В.В.  

 

 

Про надання інформації 

копія Начальнику управління з питань 

екологічної безпеки Запорізької 

міської ради  

Золотарьову Г.А. 

  

 

 

 ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» направляє 

інформацію про дослідження атмосферного повітря м. Запоріжжя з 17.07.2020 по 

23.07.2020 під факелом викидів промпідприємств у житловій забудові м. Запоріжжя 

по фактам перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин, 

у тому числі виконаних мобільною лабораторією моніторингу довкілля (МЛМД). 

 За вказаний період усього проведено 365 дослідження (МЛМД проведено 310 

досліджень) атмосферного повітря та гама фону, зареєстровано 15 перевищень 

гранично-допустимих концентрацій.  

Перевищення зареєстровано: 

24.07.2020 р. Заводський район, вул. Фінальна, 47: 

- фенол – 0,012 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК; 

- сірководень – 0,0099 мг/м3, в 1,24 рази вище ГДК; 

- сірковуглець – 0,049 мг/м3, в 1,63 рази вище ГДК; 

27.07.2020 р. Вознесенівський район, вул. Рекордна- вул. Миру: 

- пил– 0,54 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК; 

- фенол – 0,012 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК; 

- сірководень – 0,0084 мг/м3, в 1,05 рази вище ГДК; 

- сірковуглець – 0,05 мг/м3, в 1,67 рази вище ГДК; 

29.07.2020, 2022- 2055 вул. Дегтярьова, 6: 

- формальдегід   – 0,043 мг/м3, в 1,22 рази вище ГДК 

Заводський район, вул. Перспективна, 2-а: 

- пил– 0,66 мг/м3, в 1,32 рази вище ГДК; 

- фенол – 0,0146 мг/м3, в 1,46 рази вище ГДК; 

- сірководень – 0,01 мг/м3, в 1,25 рази вище ГДК; 

- сірковуглець – 0,052 мг/м3, в 1,73 рази вище ГДК; 

30.07.2020, 0925- 0955 вул. Фінальна, 7: 

- формальдегід   – 0,036 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК 

1123- 1200 вул. Магістральна, 92: 

- формальдегід   – 0,037 мг/м3, в 1,06 рази вище ГДК 

http://www.oblses.zp.ua/


2145 - 2215 вул. Кам'яногірська, 14: 

- формальдегід   – 0,036 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК 

            Щотижнево матеріали про факти відхилень від гігієнічних нормативів з 

пропозицією вжити відповідні заходи, які б забезпечили їх дотримання в зоні 

житлової забудови, направляються у Державну екологічну інспекцію у Запорізькій 

області та Головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області. Про 

стан довкілля інформується керівництво облдержадміністрації та міста Запоріжжя.  

 

З повагою, 

 

В.о. директора ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ   

ОЛЦ  МОЗ УКРАЇНИ» 

 

 

Р.Л.Терехов 
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