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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 21.08.2020 по 

27.08.2020 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 362 досліджень (МЛМД проведено 348 

досліджень) атмосферного повітря та гама фону, зареєстровано 13 перевищень 

гранично-допустимих концентрацій.  

Перевищення зареєстровано: 

21.08.2020, 1128- 1258 вул.Курузова,3: 

- формальдегід   – 0,04 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК 

1222- 1252 вул.О.Кобилянської,2: 

- формальдегід   – 0,047 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК 

1627- 1657 вул.Магістральна,90: 

- формальдегід   – 0,039 мг/м3, в 1,06 рази вище ГДК 

2333- 0003 вул.Адм.Нахімова,6: 

- формальдегід   – 0,037 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК 

Вознесенівський район, вул.Яценко: 

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

         - фенол – 0,0139 мг/м3, в 1,39 рази вище ГДК; 

         - сірководень – 0,0088 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК; 

         - сірковуглець – 0,05 мг/м3, в 1,66 рази вище ГДК; 

22.08.2020, 1210- 1240 вул.Б.Хмельницького,25: 

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

1407- 1437 вул.Рекордна,32: 

- формальдегід   – 0,044 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК 

25.08.2020, 1120- 1150 вул.Портова,13в: 

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

2200- 2230 вул.Посадочна,1: 

- вуглецю оксид   – 6,05 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК 
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27.08.2020, 1015- 1045 вул.О.Поради,45: 

- формальдегід   – 0,038 мг/м3, в 1,08 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, 

 

Заступник директора ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ   

ОЛЦ  МОЗ УКРАЇНИ» 

 

 

О.І.Мащак 

 

  

   

 

 

 

 

 

Тулушев 2831706 


