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«Технології захисту навколишнього середовища». 2018.
Проведено еколого-експертне дослідження екологічної ситуації, що склалась
у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать потужні
підприємства-забруднювачі першого класу небезпеки.
За результатами дослідження набули подальшого розвитку наукові знання щодо 
прогнозування впливу промислових комплексів на стан забруднення довкілля на
основі аналізу звернень громадян з питань різкого погіршення якості 
атмосферного повітря, а саме, із застосуванням статистичних даних щодо 
метеорологічних чинників (переважаючого напрямку вітру), визначені 
орієнтовні зони очікуваного негативного впливу, що враховує сумацію викидів з
усіх об’єктів промислового вузла. Результати аналізу технологічних процесів 
промислових об’єктів, які входять до складу промислового вузла з метою 
вивчення номенклатури дозволених викидів щодо наявності стійких органічних 
забруднювачів дозволили сформувати експертні рекомендації для підприємств у
частині перегляду та можливого доповнення існуючих дозволів на викиди. 
Одержані результати натурних спостережень за рівнем концентрації стійких 
органічних забруднювачів (на прикладі бенз(а)пірену), у частині порівняльного 
аналізу рівнів концентрацій, що формуються різноманітними джерелами 
дозволили визначити наявність значного внеску промислових об’єктів 
Північного промвузла м. Кременчука у формування загального рівня 
забруднення.

Ключові слова: промвузол, концентрації, бенз(а)пірен, екологічна
небезпека, захворюваність, технології.

: produskol, concentration, benz (a) pyrene, ecological danger,
morbidity, technology.


