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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 19.06.2020 по 

25.06.2020 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 595 досліджень (МЛМД проведено 543 

дослідження) атмосферного повітря та гама фону, зареєстровано 30 перевищень 

гранично-допустимих концентрацій.  

Перевищення зареєстровано: 

19.06.2020, 1000- 1030 вул. І.Сікорського,98: 

- сірководень – 0,0097 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК 

1113- 1143 вул. Кам’яногірська,17: 

- сірководень – 0,0087 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК 

2319- 2349 вул.Шкільна,18: 

- сірководень – 0,0096 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК 

Вознесенівський район, вул. Сєдова: 

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

20.06.2020 0040- 0110 вул. Портова,13б: 

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

1037- 1107 вул. Цегельна,65: 

- сірководень – 0,0082 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК 

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

2225- 2255 вул. Морфлотська,80: 

- сірководень – 0,0155 мг/м3, в 1,9 рази вище ГДК 

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

21.06.2020 0040- 0110 вул. Михайлова,11: 

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

1102- 1132 вул. М.Корищенка,36-б: 

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

1214- 1244 вул. Комарова,23: 

- сірководень – 0,015 мг/м3, в 1,9 рази вище ГДК 
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1835- 1935 вул. Б.Хмельницького,12: 

- формальдегід – 0,041 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК 

 22.06.2020 0937- 1007 вул. Єнісейська,14: 

- сірководень – 0,0089 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК 

1032- 1102 вул. Середня,1: 

- сірководень – 0,013 мг/м3, в 1,6 рази вище ГДК 

1339- 1409 вул. Степова,149-б: 

- сірководень – 0,012 мг/м3, в 1,5 рази вище ГДК 

1432- 1502 вул. М.Корищенка,7а: 

- сірководень – 0,011 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК 

2227- 2257 вул. О.Кобилянської,4: 

- сірководень – 0,011 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК 

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

23.06.2020 2255- 2325 вул. Новгородська,11: 

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

24.06.2020 0812- 0842 вул. Рекордна,36: 

- сірководень – 0,0093 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК 

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

25.06.2020 1003- 1033 вул. Жаботинського,5а: 

- сірководень – 0,0094 мг/м3, в 1,17 рази вище ГДК 

1117- 1147 вул. Солідарності,83: 

- сірководень – 0,0085 мг/м3, в 1,06 рази вище ГДК 

Заводський район, вул. Фінальна: 

         - пил  – 0,55 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК; 

         - фенол  – 0,013 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК; 

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

         - сірковуглець  – 0,069 мг/м3, в 2,3 рази вище ГДК; 

Вознесенівський район, вул. Верхня: 

         - пил  – 0,65 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК; 

         - фенол  – 0,0138 мг/м3, в 1,4 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 

 

  

 

 

 

 

 

Тулушев 2831706 


