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ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» направляє 
інформацію про дослідження атмосферного повітря м. Запоріжжя з 10.01.2020 по
16.01.2020 під факелом викидів промпідприємств у житловій забудові м. 
Запоріжжя по фактам перевищень гранично-допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин, у тому числі мобільною лабораторією моніторингу 
довкілля (МЛМД).

За вказаний період усього проведено 353 дослідження (МЛМД проведено 
340 досліджень) атмосферного повітря, зареєстровано 15 перевищень гранично
допустимих концентрацій. Перевищення зареєстровано:
11.01.2020р. 1305-1335; бул. Центральний:
- аміак - 0,396 мг/м3, в 1,9 рази вище ГДК;
- сірковуглець - 0,1 мг/м3, в 3,3 рази вище ГДК;
1735-  18°̂ ; вул. Жаботиньеького, 416:
- сірковуглець - 0,049 мг/м3, в 1,6 рази вище ГДК;
- ксилол - 0,303 мг/м3, в 1,5 рази вище ГДК;
2245 - 2315; вул. Почтова, 5а:
- фенол - 0,014 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК;
Середньодобові концентрації за добу 11-12.01.2020 у точці спостереження по вул. 
Рекордна, 27 становлять:
- дрібнодісперсний пил РМ2,5 -  фактична середньодобова концентрація 34 мкг/м3 
що перевищує рекомендацій ВООЗ середньодобову концентрація 25 мкг/м3.;
12.01.2020 р. 1430-1500; вул. Нахімова,4:
- сірководень - 0,021 мг/м3, в 2,6 рази вище ГДК;
Середньодобові концентрації за добу 12-13.01.2020 у точці спостереження по вул. 
Рекордна, 27 становлять:
- дрібнодісперсний пил РМ2,5 -  фактична середньодобова концентрація 38 мкг/м3 
що перевищує рекомендацій ВООЗ середньодобову концентрація 25 мкг/м3.; 
Середньодобові концентрації за добу 15-16.01.2020 у точці спостереження по вул. 
Рекордна, 27 становлять:
- дрібнодисперсного пилу РМ2,5 -  53 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 
середньодобову концентрацію 25 мкг/м3;
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- дрібнодісперсного пилу РМ10 -  60 мкг/м3, що перевищує рекомендовану ВООЗ 
середньодобову концентрацію 50 мкг/м3.
16.01.2020, 13°М335; вул. Морфлотська, 80:
- сірководень - 0,011 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК;
16.01.2020 р. Заводський район, вул. Фінальна, 47-а:
- пил -  0,6 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК;
- фенол -  0,022 мг/м3, в 2,2 рази вище ГДК;
- сірководень -  0,011 мг/м3-, в 1,33 рази вище ГДК;
- сірковуглець -  0,06 мг/м3, в 2 рази вище ГДК;

Матеріал направлений до державної екологічної інспекції в Запорізькій області.
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