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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 з 15.01.2021 по 21.01.2021 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 276 досліджень (МЛМД проведено 276 

досліджень) атмосферного повітря та гама фону, зареєстровано 8 перевищень 

максимально-разових гранично-допустимих концентрацій.  

Перевищення зареєстровано: 

18.01.2021, 0817- 0920 вул. Рекордна, 27: 

- вуглецю оксид   – 5,76 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК 

-1524- 1620: 

- вуглецю оксид   – 7,72 мг/м3, в 1,5 рази вище ГДК 

Середньодобові концентрації пилу за добу 18.01.2021 р. у точці 

спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:   

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 34 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 

середньодобову концентрацію 25 мкг/м3; 

19.01.2021, 2207- 2240 вул. Рекордна, 27: 

- вуглецю оксид   – 12,7 мг/м3, в 2,54 рази вище ГДК 

- пил загальний   – 0,525 мг/м3, в 1,05 рази вище ГДК 

Середньодобові концентрації пилу за добу 19.01.2021 р. у точці 

спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:   

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 31 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 

середньодобову концентрацію 25 мкг/м3; 

Середньодобові концентрації пилу за добу 20.01.2021 р. у точці 

спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:   

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 58 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 

середньодобову концентрацію 25 мкг/м3; 

-дрібнодісперсного пилу РМ10 – 60 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 

середньодобову концентрацію 50 мкг/м3. 

            Щотижнево матеріали про факти відхилень від гігієнічних нормативів з 

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


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. генерального директора ДУ  

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ  МОЗ УКРАЇНИ» 

 

 

Д.О.Макаров 
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