
М ІНІСТЕРСТВО ОХО РО Н И  ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖ АВНА УС ТАНОВА «'ЗАПОРІЗЬКИЙ О Б Л А СН И Й  ЛАБОРАТОРНИЙ  

ЦЕНТР М ІН ІСТ Е Р СТ В А  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ»)

69037. Запорізька обл.. м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 27. тел-факс 283-17-00. тел 283-17-20 
E-mail zpoblses@ukr.net. е п: mail_$es.zp. web: . . u -» • уг код ЄДРПОУ 38461727

2jT.02.2020 № 21.1/ Запорізькому міському голові Буряку В .В .Начальнику управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради Золотарьову Г .А .Д У  «Запорізький обласний лабораторний центр М ОЗ України» направляє інформацію про дослідження атмосферного повітря м. Запоріжжя з 21.02.2020 по 27.02.2020 під факелом викидів промпідприємств у житловій забудові м. Запоріжжя по фактам перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин, у тому числі мобільною лабораторією моніторингу довкілля (М ЛМ Д).За вказаний період усього проведено 468 досліджень (М Л М Д  проведено 455 досліджень) атмосферного повітря та гама фону, зареєстровано 17 перевищень гранично-допустимих концентрацій. У тому числі за звеннями громадян виконано 153 дослідження атмосферного повітря та гама фону, зареєстровано 7 перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.Перевищення зареєстровано:21.02.2020, 84b- 916; вул. Незалежної України, 36:- сірковуглець - 0,06 мг/м’, в 2,0 рази вище ГДК;- сірководень -  0,017 мг/м ’, в 2,1 рази вище ГДК;Середньодобові концен т рації за добу 21-22.02.2020 у точці спостереження повул. Рекордна, 27 становлять:- дрібнодіснерсного пилу РМ2,5 -  28 мкт/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концен трацію 25 мкг/м3-- дрібнодіснерсного пилу РМ10 -  57 мкг/м’, що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 50 мкг/м’.22.02.2020, ІЗ 14- ІЗ44; проспект М аяковеького, 16:- сірковуглець - 0,05 мг/м-’, в 1,7 рази вище ГДК;9°о_ дзо. ВуЛ Снайперська, 39:- сірковуглець - 0,118 мг/м3, в 3,9 рази вище ГДК;- сірководень -  0,0084 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;25.02.2020, 1047- 11п; вул.М аш инна, 57:- сірководень -  0,018 мг/м3, в 2,3 рази вище ГДК;26.02.2020, 1255- ІЗ 25; вул. Хоргицьке шосе, 6:- сірковуглець -  0,081 мг/м3, в 2,7 рази вище ГДК;- ксилол -  0,29 мг/м3. в 1,5 рази вище ГДК;
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1 107- 1 137; проспект Маяковського, 12:- сірковуглець-0,03е) мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК; 
27.02.2020, 1220- 1250; вул. Цитрусова, 5-А:- сірковуглець -  0,042 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК; 
22'°- 2240; вул. Лижна, ЗО:- сірководень -  0,011 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК;
27.02.2020 р. Заводський район, вул. Бетонна:- пил -  0,62 мг/мд в 1,2 рази вище ГДК;- фенол -  0,014 мг/м1. в 1,4 рази вище ГДК;- сірководень -0 ,01 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК;- сірковуглець -0 ,0 5  мг/м3, в 1,7 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 Д У  «ЗАПОРІЗЬКІ О ЛЦ  М ОЗ У К РА ЇН И » Р.Л.Терехов
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