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Запорізькому міському голові 
Буряку В.В.

Начальнику управління з питань 
екологічної безпеки Запорізької 
міської ради 
Золотарьову Г.А.

ДУ «Запорізький обласний лабораторний цен тр МОЗ України» направляє 
інформацію про дослідження атмосферного повітря м. Запоріжжя з 06.03.2020 по 
12.03.2020 під факелом викидів промпідприємств у житловій забудові м. Запоріжжя 
по фактам перевищень гранично-допустимих концен трацій забруднюючих речовин, 
у тому числі мобільною лабораторією моніторингу довкілля (МЛМД).

За вказаний період усього проведено 462 дослідження (МЛМД проведено 
462 дослідження) атмосферного повітря та гама фону, зареєстровано 21 
перевищення гранично-допустимих концентрацій. У чому числі за звеннями 
громадян виконано 195 досліджень атмосферного повітря, зареєстровано 8 
перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі.
Переви 11 іення зареєсчрован о:
06.03.2020, 1800- 1830; вул.Портова, ІЗв:

- сірковуглець -  0,051 мг/м3, в 1,7 рази вище ГДК;
2205- 223>; вул. Морфлотська, 63:

- оксид вуглецю -  6,27 мг/м’, в 1,3 рази вище ГДК;
- сірководень -  0,0084 мг/м ’, в 1,1 рази вище 1 ДК;

07.03.2020, 15(Ь- 153Д вул. Морфлотська,35:
- сірководень -  0,0087 мг/м3, в 1,1 рази вище 1 ДК;
22х"’- 23ь ; вул. Харчова,!7:
- сірковуглець-- 0,07 мг/м’, в 2,3 рази вище Г’ДК;
- толуол -  0,66 мг/м’, в 1,1 рази вище ГДК;

08.03.2020, ІЗ55- 1425; вул. Середня, 22:
- сірководень -  0,011 мг/м ’, в 1,4 рази вище 1 ДК;
- сірковуглець -  0,058 мг/м3, в 1,9 рази вище Г'ДК;

09.03.2020, II05- П 35; вул. Чудова, 2:
- сірководень -  0,02 мг/м’, в 2,5 рази вище Г'ДК;
- сірковуглець -  0,1 мг/м3, в 3,3 рази вище ГДК;

1620- 16?0; вул. Харчова, 17:
- сірководень -  0,033 мг/мц в 4,1 рази вище ГДК;
- сірковуглець -  0,138 мг/м3, в 4,6 рази вище ГДК;
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- толуол -  0,66 мг/м', в 1,1 рази вище 1 ДК;
- фенол -  0,018 мг/м’, в 1,8 рази вище Г'ДК 

2237- 22"'7; вул. Залізнична, 7:
- сірководень -  0,013 мг/м3, в 1,6 рази вище Г’ДК;
- сірковуглець -  0,059 мг/м ’, в 2 рази вище ГДК;

Середньодобові концентрації пилу за добу 09.03.2020 у точці спостереження по вул. 
Рекордна, 27 становлять:
-дрібнодісперсного пилу РМ2,5 -  26 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 
середньодобову концентрацію 25 мкг/м ’;
10.03.2020, 22”°-2230; вул.Вороніна,13:

- сірковуглець -  0,037 мг/м', в 1,2 рази вище ГДК;
Середньодобові концентрації пилу за добу 10.03.2020 у точці спостереження по вул. 
Рекордна, 27 становля ть:
-дрібнодісперсного пилу РМ2,5 -  27 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 
середньодобову концентрацію 25 мкг/м’;
-дрібнодісперсного пилу РМІ0 -  52 мкг/м’, що перевищує рекомендовану ВООЗ 
середньодобову концентрацію 50 мкг/м3.
12.03.2020, 2О25- 2055; пр.Ювілений,35:

- фенол -0,01 1 мг/м3, в 1,1 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 Г оловне управління Дсржпродспоживслужби у Запорізькій області. Про 
стан довкілля інформується керівництво облдержадмініс трації та міста Запоріжжя.

З повагою,

В.о.директора ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ОЛЦ МОЗ У КРАЇ! 1И»
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